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ِطلق عليه »اإعادة اإ�شدار خمتارات من الرتاث   اإن فكرة هذا امل�شروع الذي اأُ
/ التا�شع ع�شر  الإ�شالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريَّنينْ
ِوالع�شرين امليالديَّني«،  قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�شكندرية ب�شاأن 
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �شرورة 
بني  التوا�شل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�شاهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�شاري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �شكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�س اخل�شبة بعطاء ال�شابقني، واإن التجديد الفعال 
ل يتم اإل مع التاأ�شيل. و�شمان هذا التوا�شل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�شطلعت بها، منذ ن�شاأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �شائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�شي  وال�شبب 
�شحيح؛ وهو اأن الإ�شهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�شلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�شري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�شلمني يف الفكر النه�شوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�شل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�شرة التي ت�شمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�شروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
ت�شم خمتارات من اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�شالح والتجديد الإ�شالمي 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�شعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�شع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�شدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�شر 
الإلكرتوين اأي�ًشا على �شبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�شتهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�شباب ولالأجيال اجلديدة ب�شفة خا�شة. 

وي�شبق كلَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�شبطة، 
بال�شياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
مبا  اأخرى؛  الجتهادات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتماعي  التاريخي/ 
املوؤلف  اآراء  اأ�شا�ًشا على  التاأكيد  نه�شوية كربى، مع  فيه من حتديات وق�شايا  كان 
واجتهاداته والأ�شداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، 
فاإن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�شاتذة 
املتخ�ش�شني، وذلك بعد مناق�شات م�شتفي�شة، وحوارات علمية ر�شينة، ا�شتغرقت 
جل�شات متتالية لكل تقدمي، �شارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني 
الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري. كما قامت جمموعة من املتخ�ش�شني على 

تدقيق ن�شو�س الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�شلية للكتاب.

اإ�صماعيل �صراج الدين
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًشا - يف اإطار هذا امل�شروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�شية؛ م�شتهدفة اأبناء امل�شلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�ش�شات �شناعة  �شتتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�شاعد ذلك على تنقية �شورة الإ�شالم من الت�شويهات 
التي يل�شقها البع�س به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�شلمون يف جملتهم، خا�شة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

اإن ق�شًما كبرًيا من كتابات رواد التنوير والإ�شالح يف الفكر الإ�شالمي خالل 
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�شواء، ومن ثم ل 
يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. ورمبا كان غياب 
هذا الق�شم من الرتاث النه�شوي الإ�شالمي �شبًبا من اأ�شباب تكرار الأ�شئلة نف�شها 
التي �شبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �شياق واقعهم الذي عا�شروه. ورمبا كان 
أ�شباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�س  اببا من  ً هذا الغياب اأي�ًشا �ش
وخارجها.  والإ�شالمية  العربية  داخل جمتمعاتنا  اجلديدة  الأجيال  ؤنا من  وأبنا ا لها 
ويكفي اأن ن�شري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، والأفغاين، والكواكبي، وحممد 
ل الفا�شي،  اإقبال، وخري الدين التون�شي، و�شعيد النور�شي، ومالك بن نبي، وعالَّ
والطاهر ابن عا�شور، وم�شطفى املراغي، وحممود �شـلتوت، وعلي �شريعتي، وعلي 
عزت بيجوفت�س، واأحمد جودت با�شا - وغريهم - ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال 
اأغلبية البلدان العربية والإ�شالمية، ف�شاًل عن ال�شباب  اجلديدة من ال�شباب يف 
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على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�س يف جمتمعات  الذي  امل�شلم 
ن�شرها  اإعادة  فقط  ولي�س  الأعمال،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�شاعًفا  عبًئا  املكتبة 

ا(. ا واإلكرتونيًّ بالعربية وتي�شري احل�شول عليها )ورقيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�شعى  امل�شروع  هذا  اإن 
والتوا�شل مع الآخر. ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�شارة اإىل رف�س اجلديد الوافد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�شبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�شرتك،  الإن�شاين  الرتاث  اإ�شهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�شيلة  معرفية  م�شادر  اإتاحة  يف  ن�شهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�شتنه�س هذه الإ�شهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�شتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �شار عليه اأولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�شايا اأمتهم، وبذلوا ق�شارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�شرهم من اأجل نه�شتها وتقدمها. 

مكتبة  يف  م�شئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  أوجب  من  اأن  ا وجدنا  لقد 
ويف  م�شر،  ال�شباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�شهم  اأن  الإ�شكندرية، 

اإ�صماعيل �صراج الدين
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إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�شكندرية

وامل�شرف العام على امل�شروع 

غريها من البلدان العربية والإ�شالمية، وغريهم من ال�شباب امل�شلم يف البالد غري 
الإ�شالمية  بالعطاء احل�شاري للعلماء امل�شلمني يف الع�شر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�شائد اخلاطئ، الذي  امل�شار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�شَّ
�شبق اأن اأ�شرنا اإليه؛ فلي�س �شحيًحا اأن جهود العطاء احل�شاري والإبداع الفكري 
للم�شلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�شت عليها عدة قرون، وال�شحيح هو 
اأنهم اأ�شافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�شانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�شعي لتح�شني نوعية احلياة لبني الب�شر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�شاد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.

1515 مقدمة ال�صل�صلة



الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



سعيد إمساعيل علي
تقـدمي

النهو�س احل�شاري لأمة من الأمم هو حركة كلية �شاملة، وكاأنها »عافية« 
بني  مبعلول  علة  عالقة  هناك  لي�شت  الأمة،  ج�شم  يعي�شها  عامة  �شوية  و»�شحة« 
ًأحد مثال اأن احلال ال�شيا�شي كان  عنا�شرها ونظمها باملعنى »اخلطي«، كاأن يزعم ا
هو احلافز الذي حرك النه�شة يف العلوم واملعارف، اأو اأن التقدم املعريف هو ال�شبب 
�شمها  �شئت  اإن  هي عالقة  واإمنا  وهكذا،  القت�شادي...  التقدم  اإىل  اأدى  الذي 
»باجلدلية«، واإن �شئت ف�شمها بـ »التفاعلية« بني خمتلف العنا�شر، كل منها ميكن 

اأن يكون »علة«، كما ميكن اأن يكون »معلوًل«، بلغة اأهل املنطق.

أن ت�شهد الرتبية يف الأمة الإ�شالمية  ا لهذا املنطق كان من الطبيعي  وامتثاًل
يف  وخا�شة  الإ�شالمي،  احل�شاري  الزدهار  ع�شور  طوال  وتقدم  نهو�س  حركة 
القرون اخلم�شة الأوىل؛ لأن ج�شم الأمة يف جمموعه كان يعي�س »�شحة وعافية«، 
�شيا�شة واقت�شاًدا وثقافة وديًنا واجتماًعا، دون اأن يعني هذا خلو هذا اجل�شم من 

بع�س املظاهر املر�شية، فهذا يكاد اأن يكون م�شتحياًل على وجه التقريب.
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الهجرة  من  الأوىل  القرون  يف  الإ�شالمية  أمة  ل توافرت  هذا  الأجل  ا من 
ًّ حقا مبعنى اأنها حملت طابع الأمة، يف  معرفة تربوية زاهرة، كانت معرفة »اأ�شيلة«
مرجعيتها الإ�شالمية، وخا�شة لدى اأعالمها من علماء الكالم والفقه. حتى هوؤلء 
الذين تاأثروا بالفكر الرتبوي والفل�شفي اليوناين مثل ابن �شينا والفارابي، نلحظ 
لديهم حر�ًشا وا�شًحا على اأن »يوؤ�شلموا« ما يتناولونه من ق�شايا وم�شكالت، مبعنى 
ً حتى يكون مالئما للثقافة الإ�شالمية، وتتقبله العقلية الإ�شالمية،  إعادة الإنتاج« ا»

وهو ما عرف لدى كثريين بالتوفيق بني العقل والنقل اأو بني الفل�شفة والدين.

النهو�س  اأن  اإىل  ي�شري  احل�شارية،  الأمة  مل�شرية  التاأمل  من  مزيًدا  ولعل 
ا، وبتوايل ال�شنني، بداأ يقتحم الثقافة والعلوم  ا، ثم اقت�شاديًّ ا وع�شكريًّ بداأ �شيا�شيًّ
ا خالل القرنني الأول والثاين  وال�شلوك املجتمعي العام، ولذلك ل جتد موؤلًفا تربويًّ
مثاًل، رغم اأن الأمة كانت تعي�س حركة �شعود �شخمة اإىل �شماء النهو�س احل�شاري؛ 
لأن اجلوانب الثقافية القائمة على القيم والعادات والأعراف والجتاهات حتتاج 

أطول مما ي�شهده املجال ال�شيا�شي والع�شكري، والقت�شادي. اإىل وقت  ا

ومن هنا، عندما بداأ حال الأمة يف الرتاجع، وجدنا اأن الرتاجع يف حال 
ا لهذا اأو ذاك من  املعرفة الرتبوية، يتاأخر عن ذلك، مما يف�شر كيف اأن اإنتاًجا مهمًّ

املفكرين، قد ظهر يف القرن ال�شاد�س اأو ال�شابع اأو الثامن الهجري.
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الكرثة  على  ال�شيطرة  من  الغربية  ال�شتعمارية  القوى  متكنت  وعندما 
ًالمية، بدءا من اأواخر القرن الثامن ع�شر، تبني  الغالبة من البلدان العربية الإ�ش
فالع�شكر  لال�شتعمار،  �شورة  واأدوم  اأعتى  هو  العقلي  ال�شتعمار  اأن  كيف  لها 
واأ�شلحتهم ميكن اأن ُي�شربا، والقت�شاد ميكن اأن يتغري، لكن العقل الب�شري عندما 
يخ�شع لحتالل عقلية اأخرى، يحدث التماهي بني العقلني، فال تغدو مقاومة، 

بل ترحيب وت�شويغ وتربير وتاأكيد.

يدرك  اأن  ميكنه  العربي  الوطن  التعليم يف  لتاريخ  الدار�س  فاإن  هنا  ومن 
الإ�شالمية،  الثقافة  موؤثرات  الإ�شالمي من  العقل  اإخالء  الرتكيز على  مت  كيف 
امل�شلمني، هو  التقاع�س من جانب  الثقافة، ولي�س  باأن هذه  اأوهم كثريين  حيث 
هذه  بالتخلي عن  اإل  ممكًنا  يكون  لن  التخلف  غبار  نف�س  واأن  التخلف،  �شبب 
الثقافة والندماج يف الثقافة الغربية، وكتب التاأريخ حلركة الفكر والثقافة حافلة 

باأمثلة توؤكد هذا)1(.

اأواخر  منذ  الفرتة،  هذه  مثل  يف  اإ�شالمي،  عربي  عامل  فظهور  هنا  ومن 
اأر�س  على  »ال�شوكاين«،  مثل  ع�شر،  التا�شع  القرن  واأوائل  ع�شر،  الثامن  القرن 

ًتغرق وقتا طويال حتى بداأ ياأتي باأُُكله. ً آذن ببداية وعي، واإن ا�ش ا  اليمن

)1(   �شعيد اإ�شماعيل علي، الرتبية الإ�شالمية يف الع�شر احلا�شر، القاهرة، املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية، 2009، 
�شل�شلة ق�شايا اإ�شالمية، �س 5.
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ال�صياق الثقايف

اإذا كان كل ما يحيط بنا يف هذه الدنيا التي نعي�شها، نباًتا وحيوانًا، وطائًرا، 
وجماًدا، ب�شورة اأو باأخرى يتاأثر مبا حوله، وما مير به من اأحوال عرب ال�شنني، طالت 
اأو ق�شرت، فما بالنا بالإن�شان، الكائن احلي الذي انفرد عن �شائر اخللق، بعقل 
يفهم ويخطط ويربط وي�شتنتج ويعلل ويقارن، ف�شاًل عن فرط ح�شا�شية ووعي مبا 

يح�س؟

اأو  ق�شية  خالل  من  الب�شري،  للفكر  تاأريخ  بعملية  القائم  فاإن  هنا  من 
أو دولة اأو �شعب، لبد له من اأن ي�شتقرئ »امل�شرح« الذي عا�س  او فرتة  أ اية  �شخ�ش
عليه وفيه هذا وذاك، من حيث الظروف املحيطة واملتغريات الفاعلة، والأحداث 
باأن  الوعي  مع  الثقايف«،  »ال�شياق  على جملته  نطلق  مما  وذاك  هذا  وغري  املهمة، 
هذا ل يعني باأي حال من الأحوال اأن الإن�شان وفكره مثله مثل املوقف ال�شلبي 
القهري لقطعة ال�شمع، حيث تنطبع عليها املوؤثرات املحيطة، بال فاعلية، وتبادل 

تاأثر وتاأثري.

إذا كان مفكرنا »ال�شوكاين« )1173 -1250هـ/ 1760 -1834م( قد  او
عا�س على اأر�س اليمن، ففي هذا الإقليم اجلنوبي من بالد العرب، قامت ح�شارة 
أو احلادي ع�شر قبل امليالد..  ا  العا�شر اإىل القرن  أخبارها  بلغنا من  اقدم ما  أ ايعود 
ح�شارة جذبت اإليها اأنظار العامل القدمي، واأثرت فيه، وتاأثرت به، وبلغت من الرثاء 
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احل�شاري، وذيوع ال�شيت ما جعل الكتاب الكال�شيكيني يتحدثون عنها بكثري 
من الإعجاب)1(.

ففي تلك العهود، عا�شت على م�شرح احلوادث يف العربية ال�شعيدة ممالك 
تظهر  ومملكة مل  وقتبان، وح�شرموت،  ومتعاقبة هي: معني،  متداخلة  فرتات  يف 
هويتها كاملة بعد، هي تلك التي كانت ُتدَعى اأو�شان، وكانت تلك املمالك، على 
اأغلب الأحوال، متعا�شرة متعاونة، اأحيانًا، اأو متناف�شة متناحرة، اأحيانًا اأخرى، كل 

واحدة منها ت�شتقل بنف�شها تارة، وتدين بالولء لبع�س جاراتها تارة اأخرى.

الكتب  يف  موجزة  اإ�شارات  عن  عبارة  املمالك  هذه  عن  نعرفه  ما  وكل 
املوؤرخني  وكتب  والرومان،  اليونان  من  الكال�شيكيني  كتابات  ويف  املقد�شة، 
كتاب  �شاحب  الهمداين  راأ�شهم  وعلى  الإ�شالم،  بعد  العرب  والإخباريني 
والزيادة  نق�س،  اآلف  اخلم�شة  على  يربو  املكت�شفة  النقو�س  من  وعدد  الإكليل، 

م�شتمرة ومتوقعة)2(.

النفتاح  عرفت  قد  القدمي  اليمن  ح�شارة  اأن  املوؤرخني)3(  بع�س  ويوؤكد 
بحدوده ومفاهيمه القدمية، ف�شاًل عن قيام الدول على �شعيد يخدم ويدعم احل�شارة 

ؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر، مكتبة اجليل  ونعاء، امل )1(   حممد عبد القادر بافقيه، تاريخ اليمن القدمي، بريوت، �ش
اجلديد، 1985، �س 11. 
)2(  املرجع ال�شابق، �س 19. 

)3(  عبد احلليم نور الدين، مقدمة يف الآثار اليمنية، �شنعاء، جامعة �شنعاء، 1985، �س 190. 
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اليمنية وم�شريتها. ولقد اتخذت الدولة– كما ذهب هوؤلء- ال�شكل املتكامل 
ومتا�شك  وح�شور  الأر�س،  حيازة  على  يرتكز  الذي  ال�شرعي  للو�شع  ال�شليم 
اأو�شال ال�شعب، وتكوين احلكومة، واأكد هذا التكوين يف �شورته ال�شرعية �شيادة 
العربي  اليمني، وانت�شار و�شيلته احل�شارية على الأر�س، وكان اخلروج  الإن�شان 
عامل  بني  التجارية  الو�شاطة  البحر يف خدمة  عر�س  املغامر يف  والإبحار  اليمني 

ً �شكال من اأ�شكال النفتاح على العامل.  املحيط الهندي وعامل البحر املتو�شط

وفعالة  بارزة  ًأدوارا  ا تلعب  اأن  من  اليمنية  املمالك  بع�س  متكنت  ولقد 
التاريخ وهي متار�س وتتنعم بهذا النفتاح على العامل. ويبدو  �شجلتها �شفحات 
ا من خطوط التوجه ال�شيا�شي والقت�شادي الذي تبنته  اأن هذا النفتاح كان خطًّ
أو�شان  ا و أجله املمالك اليمنية، وهي �شباأ ومعني وقتبان وح�شرموت اوعملت من 
بل كيف  ًأبدا،  ا النفتاح  ًأبدا، ول كف هذا  ا والت�شميم  العزم  وهن  وما  وحمري، 
تكف عن �شيا�شة النفتاح وهي و�شيلة من و�شائل العمل القت�شادي الذي يدعم 

البنية القت�شادية حل�شاب امل�شرية احل�شارية على ال�شعيد اليمني)1(؟!

وهكذا كان هذا ال�شعب العربي القحطاين النبيل يف عهد اأ�شالفه املعينيني 
وال�شبئيني واحلمرييني على قدر كبري من احل�شارة والثقافة ورفاهية العي�س ورقي 
و�شهد  ال�شعيدة«،  »العربية  اليمن  بالد  الرومان  �شمى  حتى  والتجارة،  الزراعة 

)1(  املرجع ال�شابق، �س 190.
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بذلك القراآن الكرمي، حني قال �شبحانه وتعاىل:  نث ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  
پپ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹمث   ]�شباأ/ 15[، وناهيك بالآثار والأطالل والأعمدة والأ�شوار املوجودة يف 
البي�شاء وال�شوداء وغريها.  بع�س املدن كماأرب و�شرواح ومعني و�شبوة وبيحان 
اجلبال  من  املنحدرة  الأمطار  مياه  تخزن  كانت  التي  العظيمة  بال�شدود  وناهيك 
والأودية، وناهيك باملزارع الزاهرة التي كانت تلك ال�شدود جتري من حتتها الأنهار، 

وبالنقو�س وكتابات احلرف املعروف بامل�شند)1(. 

ت�شرق على  اأنوار الإ�شالم  بداأت  والتاأخر،  وبعد فرتة طويلة من اجلمود 
اليمن، وبغري ا�شتطراد يف جوانب تاريخية متعددة، يهمنا بدرجة اأ�شا�شية اأن ن�شري 
ميكن  ما  اإىل  الطريق  يعرف  بداأ  قد  فاليمن  التعليم،  وهو  األ  اجلوانب،  اأحد  اإىل 
ت�شميته باملدار�س امل�شجدية، وهي تلك التي جتمع بني املدر�شة وامل�شجد، وُيلحق 
بها بع�س احُلجر )جمع حجرة، وت�شمى اخُللوة( لإقامة املدر�شني والطلبة الذين ل 
بيوت لهم يف ذلك البلد، واإل فاملدر�شة مبعنى امل�شجد اأقدم من ذلك)2(، وكان ذلك 
تكني بن اأيوب  أواخر حكم الدولة الأيوبية، حني �شرع املعز اإ�شماعيل بن ُطغنْ ايف 
ببناء اأول مدر�شة له يف بزبيد �شنة 594 هـ، و�شماها »املدر�شة املعزية«، ثم ا�شتمرت 
املدار�س منذ ذلك احلني يف النت�شار، وخا�شة يف عهد الدولة الر�شولية الذي يعد 

)1( اأحمد و�شفي زكريا، رحلتي اإىل اليمن، دم�شق، دار الفكر، 1986، �س 24. 
)2( اإ�شماعيل بن علي الأكوع، املدار�س الإ�شالمية يف اليمن، �شنعاء، جامعة �شنعاء، 1980، �س 7. 
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ً ازدهارا بالعلم واأو�شعها عطاء بالإنتاج الفكري لهتمام  من اأخ�شب ع�شور اليمن
ملوك بني ر�شول بن�شر العلم ورفع مكانة العلماء عندهم، وتكرميهم وفتح اأبواب 
ق�شورهم لهم يف اأي وقت �شاءوا؛ مما جعل كثرًيا من العلماء يولون وجوههم �شطر 

مدينة تعز حا�شرة الدولة الر�شولية)1(.

ر�شول،  بني  ملك  ا�شمحالل  اأعقاب  يف  الطاهرية  الدولة  جاءت  ثم 
ف�شارت على النهج نف�شه يف بناء املدار�س.

أة، قرونا عدة،  ًي �شديد الوط ا ثم دخلت اليمن يف �شبات ح�شاري و�شيا�ش
ع�شر،  ال�شاد�س  القرن  يف  قوتهم  قمة  يف  كانوا  الذين  العثمانيون  ا�شتطاع  حتى 
على  ثار  أن  لبث  ما  لكنه  عليه،  ا  العثمانية ال�شيادة  وب�شط  اليمن،  إىل  االدخول 
ً جمربا العثمانيني على اخلروج عام )1045هـ /1635م(، عندما  احلكم العثماين
العثمانيني،  ملقاومة  اليمنيني  جتيي�س  واأولده  حممد  بن  القا�شم  الإمام  ا�شتطاع 
عاملنا،  كنفها  يف  عا�س  التي  الدولة  وهي  القا�شمية،  الدولة  قيام  على  �شاعد  مما 

ال�شوكاين)2(.

ويف الوقت الذي ا�شتطاعت فيه الدولة العثمانية اأن تب�شط �شيطرتها على 
الكرثة الغالبة من العامل الإ�شالمي العربي، كانت اليمن ع�شية عليها، فتثور اإىل 
اأن ت�شتقل، ثم يعاود العثمانيون الغزو، وتتكرر الثورة عليهم، حتى احلملة العثمانية 

)1( بدر �شعيد علي الأغربي، �شنعاء، دار ال�شوكاين للطباعة والن�شر، 2003، �س 20.
)2( حممد فوؤاد �شكري، احلملة الفرن�شية وخروج الفرن�شيني من م�شر، القاهرة، دار الفكر العربي، د.ت، �س 99.
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الثالثة والأخرية عام 1849م، وعا�س ال�شوكاين يف عهد الدولة القا�شمية، بعد 
احلملة العثمانية الثانية)1636م(، حيث ا�شتمرت فرتة ال�شتقالل اليمني مائتني 

وع�شرين عاًما.

العثمانيني خالل  التي ميزت حكم  امل�شرتكة  املالمح  الرغم من  وعلى 
فرتاتهم الثالث لل�شيطرة على اليمن، كغريه من البلدان العربية، فاإن حكمهم 
يف الفرتة الأوىل ات�شم باإهمال التعليم والثقافة، غري اأنهم يف الفرتة الثانية حاولوا 
بع�س  واإقامة  الإ�شالحات  بع�س  باإدخال  ودهم  وك�شب  الأهايل،  اإىل  التقرب 

املن�شاآت، ومن �شمنها التعليم، وقد تذبذب ذلك الهتمام بتعاقب الولة)1(. 

أت فيها قوى ال�شتعمار الأوربي  ا الفرتة التي بد وهكذا عا�شر ال�شوكاين
أيدي احلملة الفرن�شية  اأ على  تتجه اإىل البلدان العربية الإ�شالمية، وخا�شة ما بدا
اأمام طريق  العرثات  إقامة  اإىل  ا اجتاههم  الفرن�شيون- يف  �شعى  على م�شر، حيث 
التجارة مع الهند التي كانت بريطانيا قد ا�شتولت عليها- اأن يحتلوا بع�س الأماكن 
العربية التي ت�شكل معامل حمطات مهمة على طريق الهند، وكان �شريف مكة 
وفعال  ملمو�س  بجهد  القيام  عن  عاجًزا  وقف  بحيث  ال�شعف  من  حالة  على 
أن يطلب العون من اإمام اليمن  اإىل  ملقاومة حماولت الفرن�شيني والإجنليز، مما دفعه ا

املن�شور علي بن العبا�س)2(.

)1(  اأحمد علي احلاج، التعليم اليمني، جذور ت�شكله، واجتاهات تطوره، �شنعاء، دار الفكر املعا�شر، 1999، �س 28. 
)2(  �شيد م�شطفى �شامل، ن�شو�س مينية عن احلملة الفرن�شية، القاهرة، مطبعة اجلبالوي، 1975، �س 69. 
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على  الرد  بكتابة  قيامه  يف  والإ�شالمية  الوطنية  ال�شوكاين  نزعة  وتبدت 
إمام اليمن، حيث كان منها على �شبيل املثال)1(:  اإىل  بع�س خطابات �شريف مكة ا
»... ونحن اإن �شاء اهلل حرب ملن حارب امل�شلمني، �شلم ملن �شامل اأهل هذا الدين 
املبني، مرتقبني لنتهاز الفر�س، منتظرين لتجريع الكافرين اأعظم الغ�ش�س، قدنا 
ؤمنون  وأعظم رابطة، وامل بنادرنا بالرجال واأمرناهم بال�شتعداد للقتال... والإ�شالم ا

اإخوة«.

اأنه هنا »كاتب« ملا يريد الإمام قوله، لكن الأمر مل يكن ليخلو  �شحيح 
هذه  وفق  �شياغتها  ف�شاًل عن  الأ�شا�شية،  بالأفكار  الإمام  على  عامِلنا  اإ�شارة  من 
تريده قوى  مبا  الت�شليم  واإىل عدم  العايل،  الديني  تنم عن احل�س  التي  ال�شياغة 

البغي الأجنبية.

ا ما ا�شتنتجه)2( من وعي ال�شوكاين بوحدة الأمة الإ�شالمية، حيث  وحقًّ
فزع الرجل من ا�شتطاعة الفرن�شيني اأن يحتلوا م�شر، وهي ما هي بالن�شبة للعامل 
الإ�شالم  ف�شطاط  بني  ال�شراع  �شور  من  �شورة  حدث  ما  واعتبار  الإ�شالمي، 
وف�شطاط ال�شليبيني، اإىل الدرجة التي دفعت عاملنا اأن يكتب قائاًل: »وهذا خطب 
مل ي�شب الإ�شالم مبثله، فاإن م�شر ما زالت باأيدي امل�شلمني منذ فتحت يف زمن 

)1(  عبد الغني قا�شم غالب ال�شرجي، الإمام ال�شوكاين، حياته وفكره، �شنعاء، وبريوت، مكتبة اجليل اجلديد، وموؤ�ش�شة 
الر�شالة، 1988، �س 47. 

)2(  املرجع ال�شابق، �س 47، 48.
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عمر بن اخلطاب  اإىل الآن، ومل جند يف �شيء من الكتب التاريخية ما يدل 
على اأنه قد دخل مدينة م�شر )القاهرة( دولة كفرية«... اأما بالن�شبة ملا حدث من 
اأيام العا�شد ووزيره �شاور يف زمن الدولة الأيوبية، فال�شليبيون مل يتعدوا احلدود 

ال�شمالية عند دمياط وما جاورها. 

حلماية  بالن�شبة  م�شر  دور  يف  ب�شهادته  ذلك  على  ال�شوكاين  وزاد  بل 
الإ�شالم، باأن »التتار دوخوا جميع بالد الإ�شالم ومل ي�شلطهم اهلل على م�شر، بل 

عادوا عنها خائبني مقهورين مهزومني، وكذا الأمر بالن�شبة حلملة تيمور لنك«.

اأنظارهم  يف  تتوحد  حيث  الإ�شالمي،  الفكر  عمالقة  وعي  يكون  هكذا 
أن يعني  اون داخل رقعة الوطن وحده، دون  بلدان العامل الإ�شالمي، ول ينحب�ش
بـ  يحفلون  ل  الإ�شالمية  املرجعية  أ�شحاب  اأن  ا من  العلمانيون  يروجه  ما  هذا 
ًأمرا معلقا يف الهواء، بل يحملها ويتحملها  ً أن هذه املرجعية لي�شت ا ا، ذلك  »الوطن«
مواطنون يعي�شون على بقعة اأر�س معينة، بعزها وقوتها يعز الإ�شالم ويقوى، وهذا 
إليه وعي عامل مثل ال�شوكاين، مثله مثل اأمثاله من علماء الإ�شالم  ال  اأرقى ما و�ش

الكبار. 

من  آثارها  العربية  اجلزيرة  �شبه  ا يف  الوهاب عبد  بن  وكان حلركة حممد 
اأتباعه  و�شل  حيث  �شعود،  اآل  مع  حتالفه  بعد  والفكرية،  ال�شيا�شية  الناحيتني 
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مما دفع  اليمن،  اإىل »ع�شري«، �شمال  اأن تقدمت  بعد  اإىل احلديدة عام 1220هـ، 
ًعددا من القبائل اليمنية اإىل اأن تنقلب على الإمام املن�شور، وو�شلت اإىل درجة 
العثمانية، وبواليها يف  بالدولة  ا�شتنجد الإمام  اأن  نف�شها، فكان  حما�شرة �شنعاء 

م�شر يف هذه الفرتة حممد علي)1(.

راأتها  وتوجهات  مبعان  تب�شر  اأخذت  التي  الوهابية  احلركة  كانت  واإذا 
لالإ�شالم، وتبنتها قوة ع�شكرية و�شيا�شية ملحمد بن �شعود، قد دخلت يف �شراع 
نف�شه بني �شقي  اليمن يف هذه الفرتة  إمام  ا، فقد وجد  العثمانية مرير مع الدولة 
رحى، فهو يف الوقت الذي كان يقاوم فيه النفوذ العثماين ورغبة الدولة العثمانية 
ي�شت�شعر خطر  أ  بد ا، كان قد  »العثمانية« البلدان  اإىل �شل�شلة  اليمن  تن�شم  اأن  يف 
اأطرافها  يف  وتواجدت  بل  اليمن،  اأبواب  تطرق  بداأت  التي  الوهابية  احلركة 
املجاورة، فكان عليه بناء على ذلك ا�شطناع املداهنة، ومن ثم مل يكمل م�شريته 
التي كان قد ا�شتعد لها ملواجهة القوات الوهابية على اأر�س تهامة، فاإذا به يكتب 
الوهابيني لهدم  باأن �شعي  بدا مقتنعا  ًأنه قد  ا الواعدة، خا�شة  القوة اجلديدة  اإىل 
أمر بهدم عدد مهم منها يف اليمن)2(. اأن ي أ�س به، مما دعاه ا ا ب الأ�شرحة والقبور اأمر ل

اأن يخو�س  العثماين،  بناء على طلب اخلليفة  ا�شتطاع حممد علي،  وملا 
غمار حرب �شرو�س �شد احلركة الوهابية على اأر�س اجلزيرة، ووجد اأن اإمام اليمن 

)1(  فاروق عثمان اأباظة، احلكم العثماين يف اليمن، بريوت، دار العودة، 1979، �س 30. 
)2(  عبد الغني قا�شم غالب ال�شرجي، الإمام ال�شوكاين، حياته وفكره، مرجع �شابق، �س 56. 
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»املتوكل على اهلل اأحمد« قد ا�شتنجد به وبالدولة العثمانية، وجدها فر�شة للم�شي 
إمرباطورية عربية، فاجته اإىل منطقة ع�شري واحتلها، واملخالف  ايف حتقيق حلمه ببناء 
املمتدة  املنطقة  على  م�شيطرة  امل�شرية  القوات  أ�شبحت  ثم  وتهامة،  ا  ال�شليماين
على طول ال�شاحل اليمني، اإىل احلديدة، وعدد من الثغور الداخلية يف تهامة)1(.

لكن القوة الإمربيالية الإجنليزية، وجدت اأنها لو �شكتت على توجهات 
اإىل  الرامية  خلطواتها  وتقلي�ًشا  تهديدا  ي�شكل  ًأن  ا ميكن  ذلك  إن  ف ا  علي حممد 
ال�شيطرة التامة على طريق الهند، مما يتطلب ال�شتيالء على عدن باليمن، فتم لها 
ما اأرادت، ف�شاًل عما حدث لدولة حممد علي عندما تكالبت عليه الدول الغربية 
ُ، وتركت اليمن  أحالم حممد علي ااعت  واأملت معاهدة 1840 التي مبقت�شاها �ش

حلكم الأئمة، ووجود �شكلي للدولة العثمانية.

وعا�س ال�شوكاين معا�شًرا ثالثة من الأئمة، هم)2(:

1-   الإمام املن�شور علي )1151-1224هـ(. وو�شف ال�شوكاين حكمه بقوله اإنه 
ترك احلبل على الغارب للوزراء يت�شرفون كيف �شاءوا.

2-  الإمام املتوكل على اهلل اأحمد )1170- 1231هـ(، وو�شف بالإمام العادل، 
حيث كان اأوفى النا�س بالذمة والعهود.

)1(  فاروق عثمان أباظة، احلكم العثماين يف اليمن، مرجع سابق، ص 35. 
)2(  عبد الغين قاسم غالب الشرجي، اإلمام الشوكاين، حياته وفكره، مرجع سابق، ص 61.. 
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اأحمد )1208- 1267هـ(. وقد  3-  الإمام املهدي عبد اهلل بن الإمام املتوكل 
و�شف ال�شوكاين فرتة حكمه باأنه ا�شتغل بوزرائه، يوليهم ثم يعزلهم وي�شادر 
اأموالهم، وا�شتغل وزراوؤه مبن دونهم كذلك، وتدرجت الطريقة حتى و�شل 

النهب وال�شلب اإىل القاعدة ال�شعبية بطرق ر�شمية متعارفة!!

واإمنا  وحدها،  لليمن  بالن�شبة  ل  مهمة  فرتة  ال�شوكاين  عاي�س  وهكذا 
وحالة  خارجي،  بغي  قوى  تكالبت  حيث  وامل�شلمني،  العرب  لعموم  بالن�شبة 
اأو�شلهم  ملا  وفًقا  الوهابيني،  قبل  من  والإ�شالح  للتطوير  و�شعي  طاحنة،  تخلف 
ونبذ  جتديد  من  اإليه  دعا  مبا  ا،  حقًّ فريًدا  ال�شوكاين  دور  فيجيء  اإليه،  اجتهادهم 
للتقليد، و�شعي للتنبيه على ما ت�شكله قوى البغي الأوربي من تهديد، مل تفلح 
�شيحاته )اأي عامِلنا( يف درء اخلطر القادم، حيث كان العامل العربي يغط يف نوم 

عميق، ل توقظه �شيحة مفكر من هنا وهناك.

من هو ال�صوكاين؟

هذا  يف  لالختالف  ونهيا  ًبه،  ون�ش اأ�شله  يف  البحث  جهد  ال�شوكاين  كفانا 
ًل كثريا بجوانب اأ�شل ون�شب كبار املفكرين والعلماء امل�شلمني،  أو ذاك مما يت�ش ااجلانب 
باأهمية ذلك  والوعي  والتوثيق،  الت�شجيل  و�شائل  بيئة ويف ع�شر، كانت  خا�شة يف 
حر�س  مع  ل�شخ�شه،  الرتجمة  بنف�شه  توىل  اأنه  ذلك  املفرو�س،  القدر  على  لي�شت 
وا�شح على توثيق ما يقول، حيث اإن ترجمة املفكــر اأو العــامل لنف�شه رمبا ينزلق 
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ُو عجب، فعرفنا منه اأنه هو »حممد بن علي بن حممد  أ اور مبالغة  البع�س فيها يف �ش
ابن عبد اهلل ال�شوكاين، ثم ال�شنعاين«)1(. وهو يف تتبعه لأ�شوله ون�شبه، يوؤكد لنا 

على اأنه »ميني«، »عربي«. 

 اأما لقبه »ال�شوكاين«، فن�شبة اإىل »�شوكان«، تلك القرية التابعة لل�شحامية، 
اإحدى قبائل خولن، تبعد عن �شنعاء اأقل من م�شافة يوم)2(، واإن كان الأ�شح 

ن�شبته اإىل هجرة �شوكان، باجتاه اجلنوب اليمني.

 اأما لقبه »ال�شنعاين«، فن�شبة اإىل مدينة �شنعاء.

أما تاريخ مولده فهو و�شط نهار الإثنني 28 ذي القعدة، �شنة 1173هـ. ا 

أنه ولد لأب حمب للعلم، كان قد ولد بهجرة �شوكان  ان حظه،  ومن ح�ش
ًعيا اإىل مزيد من التح�شيل  عام 1130هـ، وحفظ القراآن، ثم انتقل اإىل �شنعاء �ش
والعلوم،  املعارف  من  والده  ح�شله  ما  ذكر  يف  ال�شوكاين  اأفا�س  وقد  املعريف. 

ومزاولته الق�شاء والإفتاء، فرتة من الزمن، مما كان له اأثره الإيجابي على البن .

اجلوانب  عن  حديثه  يف  كذلك  البن  اأفا�س  فقد  هذا  عن  وف�شاًل 
و�شلوًكا  معرفة  التدين:  على  احلر�س  حيث  من  لأبيه،  والأخالقية  ال�شخ�شية 

)1(  ال�شوكاين، البدر الطالع مبحا�شن من بعد القرن ال�شابع، ج2، �س 214. 
)2(  املرجع ال�شابق، �س 480.
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ومعامالت، وما يرتبط بهذا من اأخالقيات فا�شلة، تنتظمها جمموعة قيم ترتبط 
ً ارتباطا وثيقا)1(. ً بالإ�شالم

فاإن  ملحوًظا،  ا�شتثماًرا  واأخالقياته  اأبيه  علم  ا�شتثمر  قد  عاملنا  كان  واإذا 
اأبيه، فينقلب احلال لي�شبح  اأن يتجاوز ابن م�شتوى  ما قد يكون مثرًيا للده�شة، 
التطور  �شنة  واأخذ  املنطقي،  التفكري  كان  واإن  لبنه،  تلميًذا  ذلك  بعد  الأب، 

املعريف بالعتبار تت�شق مع هذا.

وكان لعاملنا اأخ اآخر، ا�شمه »يحيى«، كان له كذلك حظ ل باأ�س به من 
التح�شيل العلمي يف بع�س اجلوانب)2(.

 وتويف الأب عام 1121هـ، قرير العينني، ومل ل؟ وقد اطماأن اإىل ما توافر 
لولديه من اأ�شباب طلب العلم، والتحلي مبكارم الأخالق.

ثم يتاأكد ما كان لعاملنا من امتداد كذلك يف البيئة العلمية نف�شها، فريزقه 
�شنة  )املتوفى  و»علي«  1281هـ(،   -1229( »اأحمد«  بولدين  وتعاىل  �شبحانه 

1250هـ(، ويكون الثنان كذلك درتني من درر �شل�شلة العلماء يف اليمن.

وهكذا جند اأنف�شنا اأمام عامل ينبت من اأب عامل، وينجب ولدين، ي�شبحان 
والأخالقيات  التدين،  على  يقوم  مبناخ  تنطق  كلها  بال�شورة  فاإذا  العلماء،  من 

)1(  املرجع ال�شابق، �س 482. 
)2(  عبد الغني قا�شم غالب ال�شرجي، الإمام ال�شوكاين، حياته وفكره، مرجع �شابق، �س 155.
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الرفيعة، و�شعي حثيث نحو طلب املعرفة وحت�شيل العلم من مظانه املختلفة، كل 
ياأخذ ممن �شبقه، وي�شلم الراية اإىل من بعده، فتتوا�شل امل�شرية، ويتحقق الرتاكم 
املعريف، ويك�شب العقل الإ�شالمي يف هذه الفرتة احلرجة من تاريخه »�شموًعا« 

تنري الطريق لطالب املعرفة.

ويبدو اأننا قد ظلمنا اليمن بع�س ال�شيء بت�شور خلوه من مثل ال�شوكاين 
قيمة وعلو �شاأن علمي، فهناك من كان قبله، ومن عا�شره، لكن، يبدو اأن انعدام 
و�شائل الت�شال، اأو �شعوبته يف تلك الأزمان، مل يتح لهوؤلء العلماء فر�س اأن يعلم 
اآخرون مظاهر اجتهاداتهم، وقد اأثبت الدكتور املقالح اأ�شماء عدد من هوؤلء، مثل 
حممد بن اإبراهيم الوزير، واحل�شني اأحمد اجلالل )املتوفى عام 840هـ(، واحل�شن 
بن مهدي املقبلي )تويف عام 1108هـ(، وحممد بن اإ�شماعيل الأمري)تويف عام 

1182هـ(.

هي  الأجالء،  العلماء  هوؤلء  دون  للنظر  الالفتة  ال�شوكاين  ميزة  لكن 
قدرته امللحوظة على مقاومة ما كان �شائًدا من �شور التع�شب واجلمود، التي فّتت 
اأن  ا�شتطاع  ال�شوكاين،  فاآثروا الن�شحاب، لكن  يف ع�شد مثل هوؤلء الف�شالء، 
التي  ر�شالته  فكانت  التجديد،  اإىل  ودعوته  اجتهاداته،  ويوا�شل  وي�شمد،  يقاوم 
تعد وقفة احتجاج عقلية �شحيحة �شد تيار التع�شب والتقليد واجلمود، وحمل 

، حيث عنونها بـ »القول املفيد يف حكم التقليد«)1(. عنوانها معنى دالًّ

)1( عبد الغني قا�شم غالب ال�شرجي، الإمام ال�شوكاين، حياته وفكره، مرجع �شابق، �س23. 
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ما  م�شتوعًبا  قراأها  كتب  من  ال�شوكاين  اأثبته  ما  على  القارئ  اطلع  ولو 
كتب،  اأي  هي  ولي�شت  بالآلف،  تعد  فهي  الأمر،  لأذهله  معارف  من  ت�شمنته 
بحيث  كثريون،  منها  تعلم  الطريق،  على  عالمات  منه  كثري  ي�شكل  مما  هي  بل 
�شكلت من غري مبالغة »مدار�س« متنقلة، منها على �شبيل املثال »موؤلفات الإمام 
واأبي  اجلوزية،  قيم  وابن  تيمية،  وابن  حنبل،  ابن  وموؤلفات  الغزايل،  حامد  اأبي 
حنيفة، والإمام مالك..« واإن دل هذا على �شيء فاإمنا يدل على ما كان يتمتع به 
هذا الرجل من �شعة اأفق و�شدر جعلته ل ينغلق على املذهب الذي اآمن به األ 
وهو »الزيدية«، واإمنا طالع ما كتبه كثري من املغايرين، فهو اإذن، عندما كتب مندًدا 
بل  والقولية،  الكتابية  الدعوة  حد  عند  يقف  مل  التجديد،  اإىل  داعًيا  بالتقليد، 

مار�س هذا عماًل و�شلوًكا.

يف  يقفون  ومعارف  اأفكار  من  ويذيعونه  يكتبونه،  مبا  املفكرون  كان  واإذا 
ال�شوكاين،  اأن  اإل  مبا�شر،  ات�شال  واإن كان ذلك دون  »املعلمني«،  مقدمة �شف 
بالإ�شافة اإىل هذا، قام بالتعليم املبا�شر، فحر�س على اأن يذيع وي�شرح ما قراأه من 
كتابات الآخرين، وما تو�شل اإليه هو، وبلغت كرثة درو�شه اأن خ�ش�س كل يوم 
عدًدا غري قليل من الدرو�س التي مل تقت�شر على فن بعينه، واإمنا كاأنها مائدة طعام 
تنوعت عليها املاأكولت، بحيث يجد كل طالب ما يبتغيه وي�شبع نهمه. ولبد من 
مالحظة اأن التخ�ش�س املعريف مل يكن بارًزا يف هذه الفرتة، فهي معرفة مو�شوعية، 
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وبالتايل فاإن املت�شدي لها كتابة وتعليًما وتدري�ًشا، لبد اأن يكون ذا قدم را�شخة 
وقدرة على ح�شن التوا�شل والتو�شيل، والتو�شيح والتحليل.

بل ويده�شنا الدكتور عبد الغني قا�شم)1( عندما يوؤكد اأن ال�شوكاين مل 
بع�س  تعلم  اإىل  �شعى  بل  واللغوية،  والفقهية،  الأدبية  املعرفة  حدود  عند  يقف 
قدرته  على  اعتماًدا  الريا�شي،  والعلم  الطبيعي،  العلم  دائرة  يقع يف  مما  اجلوانب 
على التعلم الذاتي، مع الفقر املعريف الذي كان �شائًدا بالن�شبة اإىل هذه القطاعات 
العلمية، لكنه الإ�شرار وع�شق العلم، وامتثاًل ملفهومه هو )ال�شوكاين( ملا يجب اأن 

يكون عليه طالب العلم، ذو املرجعية الإ�شالمية.

لكن عاملنا، على كرثة قراءاته، وتفتحه الذهني، قد ُحرم من قناة تعلم 
للعلم،  طلًبا  والرتحال  ال�شفر  وهي  األ  ثمراتها،  تف�شيل  ي�شعب  وثقافة  وتعليم 
وهو الأمر الذي كان �شائًعا يف كثري من فرتات احل�شارة الإ�شالمية، وعن طريقه 
تالقحت الأفكار واملذاهب والجتاهات، فلم يغادر ال�شوكاين مدينة �شنعاء، علًما 
التفاعل احلياتي والتالقح  ُتقراأ يف كتاب، لكن  اأوراق  باأن امل�شاألة لي�شت جمرد 
املعي�شي، بني اأجواء خمتلفة وبيئات متباينة، كثرًيا ما يوقف املرحتل على جوانب 
ل يجدها يف كتب. وقدم لنا ال�شوكاين تف�شرًيا ل�شلوكه هذا يف عدم ال�شفر اإىل اأن 

والديه مل ياأذنا له بذلك)2(!

)1(  املرجع ال�شابق، �س 165.

)2(  املرجع ال�شابق، �س 166.



36 36
�صعيد اإ�صماعيل علي

واإذا كان ال�شوكاين قد اأ�شبح �شاحب مدر�شة متتد بطول وعر�س العامل 
الإ�شالمي عامة، والعربي خا�شة، تالميذه من قروؤوا له وتاأثروا به، فقد كان كعادة 
كبار العلماء الذين عرفتهم احل�شارة الإ�شالمية، �شاحب مدر�شة مبا�شرة، ميار�س 
ا على وجه التقريب، ورمبا  فيه متعة التعليم وبهجته، حيث كان ميار�س هذا يوميًّ
طوال النهار وجزًءا من الليل، من خالل درو�س كثرية، يختلف اإليها حمبو العلم 
الديني، وع�شاق املعرفة، ومِلَ ل؟ وقد مل�شوا يف الرجل نبًعا يفي�س عليهم باملعرفة 

الدقيقة النافعة.

ويقف الإن�شان منده�ًشا من كرثة ما عّلم الرجل من علوم، ودرو�س قال 
اإنها اأحيانًا  بلغت ثالثة ع�شر در�ًشا يف اليوم الواحد!

ومل تكن فرتة قيامه بالتعليم فرتة منف�شلة جاءت بعد اأن انتهى من طلب 
العلم، كما هي العادة يف الكرثة الغالبة من العلماء واملفكرين، واإمنا كان يف بع�س 
الأحيان، ما اإن يفرغ من قراءة كتاب على يد اأ�شتاذ له، ي�شرع اإىل تالميذه كي 
يفي�س عليهم مبا فا�س به اأ�شاتذته عليه، كاأنه نهر، كلما ت�شاقطت عليه اأمطار غزيرة، 

فا�س على ما حوله!

 و�شملت درو�شه لتالميذه اأن�شاًقا معرفية ودينية، مثل: التف�شري، والأ�شول، 
واملعاين، والبيان، واملنطق، واحلديث، واجلدل، والعرو�س، والنحو وال�شرف. 
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يتطرق  ل  قد  جمالت  يف  تالميذه  مع  تطرق  اأن  بعاملنا  الأمر  وو�شل   
اإليها عادة عامل الدين، مثل احلكمة، و�شيء من الريا�شيات، وعلم الهيئة، والعلم 
تعليمية  فكرية  مو�شوعة  فهو  وهكذا،  الو�شع..  وعلم  املناظرة،  وعلم  الطبيعي، 

متحركة)1(.

اأجر،  اأن الرجل كان يفعل هذا وذاك دون  ا،  القارئ حقًّ وما قد يده�س 
ات�شاًقا مع النهج الذي كان حاكًما منذ �شنوات الإ�شالم الأوىل عندما كان ُينظر 
اإىل التعليم باعتباره )فري�شة( ومفرو�س بناء على هذا األ يتلقى معلمه اأجًرا على 
اأثارت جدًل طوياًل بني عدد من علماء  ق�شية  يعلم، وهي  بتعليمه ملن ل  قيامه 

الدين، والرتبية، حيث كرهها بع�س، وحللها بع�س اآخر.

وكان من الطبيعي، لكرثة قيام عاملنا بالتدري�س لأعداد كبرية، ومتنوعة، 
اأن يكون ذا خربة مب�شتويات املتعلمني وقدراتهم، ومن هنا فقد كان يعرب عن م�شقة 
تعليم تلك الطائفة من املتعلمني الذين يتو�شطون بني العامة واخلا�شة، ورمبا يكون 

الق�شد منهم ما ن�شفهم يف اأيامنا احلالية »باأن�شاف املتعلمني«.

العلماء  يد عدد مهم من  يتتلمذ على  اأن  لل�شوكاين  الفر�شة  واأُتيحت   
الأكفاء، نذكر منهم:

)1( املرجع ال�شابق، �س 182.
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1-  اأحمد بن عامر احلدائي )تويف عام 1197هـ(، حيث قراأ عليه الأزهار و�شرحها 
مما يقع يف دائرة الفقه، مرتني، والفرائ�س مرتني. 

2-  ال�شيد اإ�شماعيل بن احل�شن املهدي )املتوفى عام 1206هـ«، حيث قراأ عليه 
»ُملحة الإعراب« للحريري و�شرحها املعروف »ب�شرح بحرق«، ويف علم ال�شرف 

واملعاين، والبيان والأموال)1(.

1207هـ(،  �شنة  )املتوفى  الكوكباين  اأحمد  بن  القادر  عبد  الإمام  3-  ال�شيد 
حيث قراأ عليه جمع اجلوامع و�شرحه للمحلى )اأ�شول فقه(، وحا�شيته لبن 
الدين(،  )اأ�شول  لل�شريف  و�شرحها  الع�شدية  املواقف  وبع�س  �شريف،  اأبي 

وبع�س البحر الزخار )فقه( وحا�شيته وتخريجه...اإلخ. 

4-  القا�شي عبد الرحمن بن ح�شن الأكوع )املتوفى عام 1207هـ(، الذي قراأ 
كبار  من  وذاك  هذا  غري  اإىل  )حديث(..  احل�شني  الأمري  �شفاء  اأوائل  عليه: 

العلماء.

اأو  الواحد  العلم  يطلب  كان  ال�شوكاين  اأن  قا�شم)2(  الغني  ولحظ عبد 
اإتقانه درا�شة مراجع احلديث-  اأكرث، من عدة علماء يف وقت واحد، ف�شاًل عن 
رواية ودراية– التي يهتم بها اأهل ال�شنة، مثل �شحيح البخاري، و�شحيح م�شلم، 

و�شنن الرتمذي، و�شنن ابن ماجه، وغريها.

)1(  عبد الغني قا�شم غالب ال�شرجي، الإمام ال�شوكاين، حياته وفكره، مرجع �شابق، �س 172.
)2(  املرجع ال�شابق، �س 177.
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كذلك فاإن هوؤلء الأ�شاتذة �شاعدوا على تنمية عدد من املهارات الالزمة 
للتدري�س، والإفتاء، والق�شاء، لديه، عن طريق »امل�شاحبة« و »املالزمة«، وهي ما 
ي�شبه ما نراه يف اأيامنا هذه ما ي�شمى »بالتلمذة ال�شناعية«، حيث يتعلم »ال�شبي 
كما  و»الأ�شطى«،  ملعلمه،  مالزمته  من  »ال�شنعة«  متطلبات  من  الكثري  ال�شغري« 
ي�شمى يف م�شر، فمثل هذه امل�شاحبة تعلم ال�شغار جوانب، ل يتم تعلمها عن 
طريق الكتب، مثل طريقة التفكري، وكيفية مواجهة ال�شعاب وامل�شكالت، والقيم 

املالزمة لبع�س ال�شلوكيات.

واإذا كان ال�شوكاين قد ا�شتغرق وقًتا وجهًدا وطاقة ومهامَّ يف التح�شيل 
املعريف، مع امتالك قدرات ومواهب على الفهم والتحليل وال�شتنباط واملقارنة، 
كذلك  يقوم  لأن  تاأهل  قد  يكون  بذلك  فاإنه  امل�شلمني،  واقع  مبتغريات  والوعي 
مبهمة الإفتاء، اآمًنا اإىل حد كبري عرثات الطريق، اإل ما كان بحكم الطبيعة الب�شرية 
الراأي  الناق�شة، حيث الكمال هلل وحده. و�شاعده على ح�شن الإفتاء ورجاحة 
اأنه قد بلغ مرتبة الجتهاد، مما جعله �شاحب مواقف فكرية متميزة، ل يقف عند 
حد ترديد ما قاله ال�شابقون، وهو ما يت�شل مبا �شوف نراه من دعوة ملحة اإىل نبذ 

التقليد، والأخذ باأ�شباب الجتهاد والتجديد والتطوير.

كذلك فقد »ابتلي« – ح�شب تعبريه هو- بتويل مهمة »الق�شاء، يف �شن 
مبكرة، حيث كان يف الثالثينيات من عمره، وقد �شعر باأن هذه املهمة ثقيلة الوطء 
عليه ل�شببني: اأولهما، ملا هو معروف من اأن القا�شي قد يتعر�س خلطاأ يت�شبب يف 
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وقوع ظلم على اإن�شان، اأو اإفالت خمطئ من عقاب ي�شتحقه، مما اأكد تلك املقولة 
فاإن هناك احتمال يف  اأن يكون هناك قا�س يف اجلنة،  اإذا كان ميكن  باأنه  النبوية 

مقابل ذلك اأن يكون هناك قا�شيان يف النار.

اأما ال�شبب الآخر، فهو خوف ال�شوكاين من اأن يحول الق�شاء بينه وبني 
التدري�س، الذي هو متعته الأكرث جملبة لل�شعادة القلبية والطماأنينة النف�شية، وهو 

الأمر الذي مل يحدث واحلمد هلل.

موقع ال�صوكاين 

على خريطة الفكر الإ�صالمي، ونهج التجديد والإ�صالح

تبا�صري نه�صة

منذ اأن جنح الأوربيون يف اإ�شقاط غرناطة، ثم ب�شط �شيطرتهم على اأر�س 
الأندل�س، خمرجني بذلك الإ�شالم وامل�شلمني من هذه البقعة املهمة الوا�شعة، 
وبداأ العامل الإ�شالمي يغط يف نوم عميق، قي�س اهلل  لهذه الأمة - التي ل 
ينبغي لها اأن تغفل الأعني عمن يرتب�س بها - نفًرا من املفكرين والعلماء الذين 
اأح�شوا اخلطر؛ ف�شعوا اإىل اإ�شالح اخللل الواقع يف حياة دار الإ�شالم: خلل »اللغة« 
و»خلل العقيدة«، و»خلل علوم الدين«، و»خلل علوم احل�شارة« وباأناة و�شرب عملوا 
واألفوا وعّلموا تالميذهم، وبهمة وجد، اأرادوا اأن ُيدخلوا الأمة يف ع�شر النه�شة، 
نه�شة دار الإ�شالم من الو�شن والنوم واجلهالة والغفلة عن اإرث اأ�شالفهم العظام، 
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من هوؤلء خم�شة من الأعالم هم)1(:

1-  البغدادي، عبد القادر بن عمر، �شاحب »خزانة الأدب« )1030-1093هـ/ 
1620- 1683م( يف م�شر.

1188هـ/   -1110( العقيلي  اجلربتي  اإبراهيم  بن  ح�شن  الكبري،  2-  اجلربتي 
1698- 1774م( يف م�شر.

 -1115( النجدي  التميمي  الوهاب  عبد  بن  حممد  الوهاب،  عبد  3-  ابن 
1206هـ/ 1703 - 1792م( يف جزيرة العرب.

4-  املرت�شى الزبيدي، حممد بن عبد الرزاق احل�شيني، �شاحب »تاج العرو�س« 
)1145-1205هـ/ 1732-1790م( يف الهند وم�شر.

5-  »ال�شوكاين«، حممد بن علي اخلولين الزيدي )1173- 1250هـ/ 1760- 
1834م( يف اليمن.

بلداننا  النه�شة« يف  اأن »ع�شر  التواريخ، عرفنا  النظر يف هذه  اأنعمنا  فاإذا 
العربية الإ�شالمية وقع بني منت�شف القرن احلادي ع�شر الهجري، اإىل منت�شف 
القرن الثاين ع�شر، وهو ما يقابل منت�شف القرن ال�شابع ع�شر امليالدي، اإىل اأوائل 
الغارة  اأن حركة  تاأمل ف�شوف جند  اأمعنا مزيد  ولو  امليالدي،  التا�شع ع�شر  القرن 
امل�شت�شرقون:  قام  حيث  نف�شها،  الفرتة  هذه  يف  بداأت  قد  بلداننا  على  الأوربية 

)1(   حممود حممد �شاكر، ر�شالة يف الطريق اإىل ثقافتنا، القاهرة، دار الهالل، 1991، �شل�شلة كتاب الهالل، �س 118.
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ما  بخطر  الأوربيني  بتنبيه  امل�شلحة،  الأوربية  الإمربيالية  حلركة  الناعمة  الأيدي 
املارد  اأن توقظ هذا  لحظوه من بدء خما�س نهو�س فكري ويقظة ثقافية، ميكن 

الكبري، العامل الإ�شالمي، فيعاود م�شريته ونه�شته)1(.

لقد هب »البغدادي« يف منت�شف القرن احلادي ع�شر الهجري )ال�شابع 
على  قدرتهم  للم�شلمني  ي�شتعيد  اأن  قا�شًدا  كتب  ما  فكتب  امليالدي(،  ع�شر 
هب  وكذلك  العربية.  وعلوم  والأدب  وال�شعر  اللغة  تذوق  خالل  من  التذوق 
لعمق  ال�شرك،  �شبهة  امل�شلمني يف  اأوقعت  بع�س مظاهر  يقاوم  الوهاب  ابن عبد 
غفلة وطول جهل، مريًدا اأن يردوا امل�شلمني اإىل �شحيح التوحيد اخلال�س. وهب 
اأداة فهم  »الزبيدي« يذود عن حيا�س اللغة العربية وعلومها، لت�شفو للم�شلمني 
القراآن الكرمي واحلديث النبوي، و�شائر املعارف والعلوم العربية والإ�شالمية. وكان 
ال�شوكاين، ال�شيعي الزيدي، مقتدًيا بدوره طريًقا مماثاًل بالهجوم على التقليد، مما 
يعني على اإحياء عقيدة ال�شلف ال�شافية. اأما اجلربتي الكبري، فقد كان حم�شاًل 
بامل�شي  زاد على ذلك  بل  الفقيه احلنفي،  الكالم، وهو  العربية وعلم  للغة  نابًها 
مبا قد يكون هناك من  اآبه  بالعلوم احلديثة، غري  ي�شمى  ما كان  قدًما يف حت�شيل 

عقبات، وما قد يواجهه من عرثات طريق)2(. 

)1(  املرجع ال�شابق، �س 119.

)2(  املرجع ال�شابق، �س 120.
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 يف رحاب الزيدية

ينت�شب  كان  اأنه  ف�شوف جند  ال�شوكاين،  عاملنا  القول عن  كثفنا  ما  فاإذا 
اأنهم يتوزعون بني  اإىل الزيدية، مثل الكرثة الغالبة من اأهل اليمن، حيث �شاع 
»�شوافع«، ينت�شبون اإىل الإمام ال�شافعي، وبني »زيود« ينت�شبون اإىل الإمام ال�شهيد 

زيد بن احل�شني بن علي بن اأبي طالب )79- 122هـ()1(.

والأمر الذي ا�شتهر واأ�شبح عرًفا يف الدرا�شات الإ�شالمية هو اأن »الزيدية« 
»فرقة« باملعنى املتعارف عليه يف علم الكالم الإ�شالمي، لكن الن�شاأة، والتاريخ، 
ا�شتقالًل  م�شتقلة  اإنها  يقول  ل  للزيدية  الفكرية  البنية  يف  املتج�شد  والواقع  بل 

كاماًل، كما مل تكن متميزة متام التمايز عن تيار العتزال)2(.

وعلى الرغم من الإجماع على انت�شاب ال�شوكاين اإىل الزيدية، فاإنه كان 
مقدًرا ومعجًبا مبدر�شة ابن تيمية، وخا�شة ما قامت عليه من اأ�شول وفروع اأ�ّش�س 
لها ابن تيمية، وو�شل الأمر بال�شوكاين اأن بالغ يف الثناء على هذه املدر�شة، حتى 
نقل عنه)3( قوله: »اأنا ل اأعلم بعد ابن حزم مثله، وما اأظن اأنه �شمح الزمان ما بني 
ع�شري الرجلني مبن ي�شابههما اأو يقاربهما«، وبذلك نرى كيف جمع ال�شوكاين 
بني طرفني، بينهما اختالف معروف، وتباين موؤكد، لكن يبدو اأن ما جمع بينهما 

)1(  حممد عمارة، تيارات الفكر الإ�شالمي، القاهرة، دار امل�شتقبل العربي، 1983، �س 97.
)2(  املرجع ال�شابق، �س118.

)3( عبد املتعال ال�شعيدي، املجددون يف الإ�شالم، القاهرة، مكتبة الآداب، 1962، �س472.
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لدى ال�شوكاين هو اأنهما كانا ثائرين على التقليد يف الفروع، دون اأن ين�شينا هذا، 
الوعي بنزعة تقليد ل يخطئها متابع من قبل ابن تيمية لبن حنبل، وكذلك ابن 

حزم الذي كان مقلًدا ملذهب داود الظاهري.

وملا اأعلن ال�شوكاين اإدارة الظهر للتقليد، والجتاه لبذل اجلهد على طريق 
الجتهاد، الذي ما يف�شي عامة اإىل جتديد وتطوير واإ�شالح، وكان من مظاهر هذا 
تاأليفه لكتابه: »ال�شيل اجلرار على حدائق الأزهار«، حيث بذل جهًدا حثيًثا لعدم 
التقيد باملذهب الزيدي، �شانًدا ما يتو�شل اإليه بالرباهني والأدلة، واجه ثورة عليه 
من الزيدية، وخا�شة هوؤلء الذين جمدوا على املوروث، فجنحوا اإىل التقليد بغري 

برهان وبغري دليل يقبله العقل وترتاح له النف�س.

اهلل  يفتح  كان  ما  هذا  و�شالحه يف  نهجه،  عن  يرتاجع  الرجل مل  لكن 
عليه به من نظرات موؤيدة بالدليل من القراآن وال�شنة، ويتاأكد �شدق املقولة التي 
ترى يف التقليد اإفال�ًشا، اإل اإذا كان بدليل يقبله املنطق، ويرتاح اإليه القلب العامر 

بالإميان.

 الهجوم على التقليد

خطري  والدللت،  املعاين  كبري  لكنه  احلجم،  �شغري  كتابًا  هذا  واأثمر 
النتائج، اأ�شماه »القول املفيد يف اأدلة الجتهاد والتقليد«، ويقوم هذا البحث على 
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النقاط التالية)1(:

اأوًل:  تعريف التقليد باأنه اتباع قول الآخر دون دليل، فهو يف حقيقته اأخذ اأقوال 
الأئمة الأربعة وغريهم حجة مطلقة يف الدين، �شواء كانت �شوابًا، موافقة 
ب�شدها،  والأحاديث  الآيات  جاءت  قد  خطاأ،  كانت  اأو  وال�شنة،  للكتاب 
والذي يقول باأن الأئمة مل يخطئوا يف م�شاألة قط فاإمنا جاهل جهاًل مطبًقا 

باأقوال الأئمة، وبالكتاب وال�شنة.

ثانًيا:  الإفتاء باأن التقليد لالأئمة الأربعة واجب، واأن الرجوع يف فهم الدين والتباع 
اأن يكون للكتاب وال�شنة حرام كما يدعيه املقلدة قول غري �شرعي  يجب 
يحتاج اإىل دليل، فالإيجاب والتحرمي حكمان �شرعيان، فمن اأوجب على 
النا�س �شيًئا مل يوجبه اهلل ول ر�شوله فهو اآثم بال �شك؛ لأنه �شرع للنا�س 
ما مل ياأذن اهلل به، وكذلك من حرم على النا�س اأخذ دينهم من الكتاب 
وال�شنة و�شوؤال العلماء، �شواء الأئمة الأربعة اأو غريهم من علماء الإ�شالم، 
بغري  اهلل  على  قائاًل  كان  واإل  دليل،  اإىل  يحتاج  ا  �شرعيًّ حكًما  حكم  فقد 
علم، وحمرًما �شيًئا مل ياأذن اهلل بتحرميه، وال�شوكاين يطالب القائلني بوجوب 
تقليد الأئمة وحترمي خمالفتهم بالدليل من الكتاب وال�شنة، وهو يقول هذا 
وهو يعرف األ وجود لآية يف القراآن تاأمر باتباع الأئمة الأربعة، ول كذلك 

 . يف �شنة ر�شول اهلل

)1(  ال�شوكاين، القول املفيد يف اأدلة الجتهاد والتقليد، الكويت، دار القلم، 1983، �س13.
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ثالًثا:  الأئمة الأربعة كانوا هم اأنف�شهم منكرين للتقليد، ويف ر�شالة ال�شافعي طائفة 
فهو  تقليدهم،  يف  لالأئمة  مطيع  اأنه  زعم  فمن  وبالتايل  اأقوالهم،  من  كثرية 

بذلك يكذب، ما داموا هم اأنف�شهم قد نهوا عنه وحذروا منه.

لأن  �شرك؛  قول  الدليل  عن  ال�شوؤال  على  قدر  ملن  التقليد  بجواز  رابًعا:  القول 
امل�شلم طلب منه اأن تكون طاعته هلل ور�شوله مطلًقا، وطاعته لأويل الأمر من 
العلماء والأمر طاعة مقيدة باملوافقة هلل ور�شوله، ول تكون كذلك اإل اإذا 

كانت على ب�شرية، ول تكون على ب�شرية اإل بالبحث عن الدليل)1(.

خام�ًشا:  القول بانح�شار الجتهاد يف الأئمة الأربعة قول جاهل، فالأمة قبل الأئمة 
الأربعة وبعدهم مل تعدم اأمثالهم واأف�شل منهم، فاأين فتاوى الأربعة من 
جمعت  ولو   ، الأربعة  اخللفاء  اأو  م�شعود،  وابن  عبا�س،  ابن  فتاوى 
فتاوى ابن عبا�س وفهمه للكتاب لأربى على علم اجلميع، فِلم ل يدون 
فقهه ويكون مذهًبا قائًما بنف�شه؟ وقد جاء بعد الأئمة الأربعة من جمع 
مذهبهم جميًعا واأربى عليه، بل كان من تالميذهم اأمثالهم اأو خرًيا منهم 
علًما وعماًل، ومن خالفهم يف كثري من م�شائلهم. فالقول باأن ف�شل اهلل 
انح�شر فيهم، واأن الأمة جفت ون�شب معينها بعدهم اإىل قيام ال�شاعة اإمنا 
هو تعطيل لقيام ر�شالة هذه الأمة التي لن يبعث فيها نبي اآخر اإىل قيام 
ال�شاعة، واإمنا يبقى العلماء املجتهدون الذين يجددون لهذه الأمة �شبابها 

)1(   املرجع ال�شابق، �س14.
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وقوتها)1(.

�شاد�ًشا:  من اأكرب الف�شاد يف الأر�س الإفتاء بقول من قول الأئمة، مع علم املفتي 
باأن الن�س بخالفه، فهذا كتمان للحق، قول للباطل. اأما اإذا اأفتى بالقول 
اأي�ًشا؛  واأمّر  اأدهى  فهو  ل  اأم  للكتاب  موافق  هو  اأ�شواب  يعلم  ل  وهو 
اأفتى باجلاهل، واجلاهل ل يكون مفتًيا، فاأمر هذا كما قال  اإذ يكون قد 

ال�شاعر:

     فاإن كنت ل تدري فتلك م�صيبة   واإن كنت تدري فامل�صيبة اأعظم!    

وعلى وجه العموم فهناك من الباحثني من راأى اأن ال�شوكاين مل يتخل�س 
حقيقة من ربقة التقليد، بحكم تاأثره ال�شديد بابن تيمية)2(، اإذ اأخذ عليه ما اأخذه 
له  التع�شب  تبالغ يف  لأنها  تيمية؛  ابن  مدر�شة  على  ال�شابقة  القرون  من  بع�س 
حتى تقع بهذا يف تقليده يف كل ما ذهب اإليه، ول يكون هناك فرق بينها وبني من 
يقلده، وقد حملها هذا على الوقوف عند امل�شائل التي اأثارها يف الفروع، يدافعون 
عنها مبا كان يدافع به، ويرددونه قرنًا بعد قرن، كاأنه لي�س هناك م�شائل غريها يجب 
اأن تخالف فيها املذاهب امل�شهورة كما خالفها ابن تيمية فيها، ومل يعباأ باتفاقهم 
من  على  غريها  من  اأ�شد  تكون  تكاد  اأنها  املدر�شة  هذه  جمود  من  وبلغ  عليها، 

)1(  املرجع ال�شابق، �س15.
)2( عبد املتعال ال�شعيدي، املجددون يف الإ�شالم، مرجع �شابق، �س474.
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يحاول يف هذا ما حاول ابن تيمية، ويرجع ال�شعيدي هذا اإىل جموده على ظواهر 
الن�شو�س، وكراهيته �شلوك التاأويل فيها على غري ما فعله املعتزلة والأ�شعرية.

ا يف النقد، حيث افتقد تقييم الجتاه يف �شوء �شياقاته  واحلق اأن يف هذا غلوًّ
الثقافية، فمن ينظر اإىل حال اليمن الفكرية والعقلية يف عهد ال�شوكاين، يجد اأن 
الرجل كان متقدًما مبراحل طويلة، ومن هنا فقد ُعدَّ من املجددين، بينما لو قيمناه 

مبعايري ع�شر لحق، ميكن اأن ي�شدق هذا الذي قاله عبد املتعال ال�شعيدي.  

يف عامل التف�صري القراآين 

مقومات  من  بالكثري  مزوًدا  الكرمي،  القراآن  تف�شري  اآفاق  عاملنا  واقتحم 
ما  وهو  والتجديدية،  الإ�شالحية  نزعته  ف�شاًل عن  اأن يكون،  ينبغي  املف�شر كما 
التف�شري«،  علم  من  والدراية  الرواية  فني  بني  اجلامع  القدير  »فتح  كتابه  ت�شمنه 
حيث يلحظ القارئ ت�شمن العنوان على مفهومي »الرواية« و»الدراية«، ما يفيد اأن 
الرجل مع التزامه بالن�شو�س، وتاأثره ال�شابق الإ�شارة اإليه بابن تيمية، فهو ُيعمل 
عقله، ويح�شن ا�شتخدام مهاراته يف التعامل مع الأدلة املنطقية والرباهني العقلية، 

فيما ل يخالف �شحيح الدين وثوابت ال�شريعة.

فها هو ي�شرح ذلك يف تف�شريه)1( بقوله: 

)1(  فتح القدير، اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�شري، بريوت، دار الفكر، 1983، ج1، �س 12.
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الأول  الفريق  طريقني:  و�شلكوا  فريقني،  تفرقوا  املف�شرين  غالب  »اإن 
اقت�شروا يف تفا�شريهم على جمرد الرواية، وقنعوا برفع هذه الراية، والفريق الآخر 
وكال  الآلية..  العلوم  تفيده  وما  العربية،  اللغة  تقت�شيه  ما  اإىل  اأنظارهم  جردوا 
الفريقني قد اأ�شاب.. فاإن ما كان من التف�شري ثابًتا عن ر�شول اهلل ، واإن كان 
امل�شري اإليه متعيًنا... غري اأن الذي �شح عنه من ذلك اإمنا هو تف�شري اآيات قليلة 
بالن�شبة اإىل جميع القراآن... واأما ما كان منها ثابًتا عن ال�شحابة ، فاإن كان من 
الألفاظ التي قد نقلها ال�شرع اإىل معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه، 
فهو مقدم على غريه، واإن كان من الألفاظ التي مل ينقلها ال�شرع، فهو كواحد من 
اأهل اللغة املوثوق بعربيتهم. فاإذا خالف امل�شهور امل�شتفي�س مل تقم احلجة علينا 
من  بعدهم  من  تفا�شري  فبالأوىل  العرب،  لغة  مقت�شى  على  قاله  الذي  بتف�شريه 
التابعني و�شائر الأئمة. واأي�ًشا كثرًيا ما يقت�شر ال�شحابي ومن بعده من ال�شلف 
على وجه واحد مما يقت�شيه النظم القراآين باعتبار املعنى اللغوي، ومعلوم اأن ذلك 
ل ي�شتلزم اإهمال �شائر املعاين التي تفيدها اللغة العربية، ول اإهمال ما ي�شتفاد من 
العلوم التي تتبني بها دقائق العربية واأ�شرارها كعلم املعاين والبيان، فاإن التف�شري 

بذلك هو تف�شري باللغة، ل تف�شري مبح�س الراأي املنهي عنه...«.

اأنه لبد من اجلمع بني  نعرف  وبهذا   ...« القول  اإىل  ال�شوكاين  وينتهي 
الذي  املق�شد  هو  وهذا  الفريقني،  اأحد  م�شلك  على  القت�شار  وعدم  الأمرين، 

وطنت نف�شي عليه«.
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واأنت اإذا تاأملت جملة القواعد التي التزم بها يف تف�شري القراآن الكرمي، 
العلمي  للتفكري  الأ�شا�شية  املقومات  ت�شمنت  قد  جملتها  يف  اأنها  جتد  ف�شوف 
هنا  ويكفينا  وحّث،  اإليه  دعا  ما  مع  الت�شاق  على  حر�شه  عن  ف�شاًل  املنهجي، 
الإ�شارة اإىل قاعدة: »رف�س التقليد«)1(، و»الإن�شاف وعدم التع�شب ملذهب من 
املذاهب«، و»الأخذ يف كل فن عن اأهله« ف�شاًل عن جمموعة اأ�شا�شية من القواعد 

اأ�شار اإليها)2( فيما يلي:

-  �شرورة البحث عن مواقع الألفاظ العربية وموارد كالم اأهلها وما كانوا عليه، فما 
وافقه فهو الأحق بالقبول والأوىل بالرجوع اإليه.

اإىل  يتبادر  وقد  والتابعني.  ال�شحابة  من  ال�شالح  ال�شلف  اعتقده  مبا  -  اللتزام 
التقليد، لكننا  نبذ  به من  ما طالب  الرجل هنا يخالف  اأن  الذهن لأول وهلة 
هذا  يكون  اأن  اأنكر  واإمنا  مطلقة،  ب�شفة  التقليد  ينكر  مل  اإنه  القول  اإىل  نبادر 
يقوم  الذي  العلمي  التقدم  يف  اأ�شا�شي  ركن  لنهار  واإل  دليل،  بغري  التقليد 
على »الرتاكم«، باأن ن�شتوعب ما تو�شل اإليه ال�شابقون، ثم نبني عليه ونتقدم. 
كذلك فاإن جملة القواعد املعتمد عليها بع�شها ي�شد اأزر بع�س، بحيث يكون 

بينها ات�شاق وتعا�شد، وهذا ما توؤكده القاعدة التالية:

)1(  �شعيد مراد، بحوث ودرا�شات فل�شفية، القاهرة، الأجنلو امل�شرية، 1990، �س 317.
)2(  املرجع ال�شابق، �س318، 319.
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اأهل  به  جاء  ما  كل  يف  والبحث  الك�شف،  ودقة  النظر  واإمعان  الفكر  -  اإعمال 
العلم، وقبول ما جاء به كل واحد منهم، اأو رده ا�شتناًدا اإىل الكتاب وال�شنة، 

وما اأجمع عليه ال�شحابة والتابعون بدليل)1(.

ال�شرعية من مواطنها  الأدلة  ياأخذ  التحقيق هو من  واملجتهد على  -  الجتهاد، 
على الوجه ال�شحيح، ويفر�س نف�شه وكاأنه كان موجوًدا زمن النبوة وعند نزول 

الوحي.

-  ينبغي عدم الطعن على علم من العلوم دون دراية اأو معرفة مبو�شوعه وغايته 
وفائدته.

النظرة املو�صوعية

اأن  اإىل  تدفعهم  التي  باملو�شوعية  الغالب  يت�شمون يف  العظام  واملفكرون 
يكونوا اأ�شحاب روؤية كلية �شاملة. ومن هنا جند لل�شوكاين اآراء مما يدخل يف باب 
الفل�شفة، ومن ذلك موقفه من علم الكالم، واإن كان للرجل هنا موقفان: عام، 
وخا�س)2(: اأما املوقف العام ففيه ين�شح بال�شتغال بكل علم اأو فن، ومن ذلك 
علم الكالم، حتى ل يقع طالب العلم يف التقليد، اأو بالأحرى النفور من العلم 
قبل معرفته ا�شتناًدا اإىل اآراء الغري، واإل فاإنه يقدح فيما ل يدري ما هو، واأوىل به 

ال�شكوت والعرتاف بالق�شور.

)1(  املرجع ال�شابق، �س 319.
)2(  اأحمد حممود �شبحي، الزيدية، القاهرة، الزهراء لالإعالم العربي، 1984، �س 563.
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بال�شتغال  الفقه،  اأ�شول  اإتقان  بعد  العلم،  طالب  ين�شح  فاإنه  ثم  ومن 
بفن الكالم امل�شمى- عند البع�س- باأ�شول الدين، عليه اأن ياأخذ من موؤلفات 
الأ�شعرية بن�شيب، ومن موؤلفات املعتزلة بن�شيب، ومن موؤلفات املاتريدية بن�شيب، 

ومن موؤلفات املتو�شطني بني هذه الفرق كالزيدية بن�شيب.

اأنها تورد ما يوافق مذهب  ياأخذ على كتب الكالم  ال�شوكاين  اأن  على 
املخالف  ملعتقد  عر�س  اإذا  حتى  الراجحة،  والرباهني  القواطع  باحلجج  املوؤلف 

طفف؛ فاأورد حجًجا واهية حتى ي�شهل عليه دمغه ودفعه)1(.

كذلك ياأخذ ال�شوكاين على علم الكالم عدم وقوف املتكلمني على ما 
ا ب�شخ�شه هو، �شكا فيه  ينبغي ال�شكوت عنه. ومن هنا جند لل�شوكاين موقًفا خا�شًّ
اأن علم الكالم قد اأورثه حرية، واإن ا�شتدرك بقوله اإنه مل ي�شتغل بهذا العلم اإل 
بعد ر�شوخ قدمه يف اأدلة الكتاب وال�شنة، واإنه يقدر يف نف�شه اأنه لو مل يكن لديه 
اإل مقالت علم الكالم فما كان ليجد غري احلرية، اأما وقد دخل اإىل تلك امل�شائل 

من باب ال�شرع فاإنه كان يف راحة من تلك احلرية)2(.

يكن  مل  اإن  قا�شًيا،  كان  ال�شوكاين  اأن  �شبحي)3(  راأي  مع  نتفق  ونحن 
متجنًيا، واأن ال�شتناد اإىل العقل يح�شن املرء من اخلزعبالت، ولي�شت مقالت 

)1( املرجع ال�شابق، �س 564.

)2( املرجع ال�شابق، �س 565.

)3( املرجع ال�شابق، �س 566.
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علم الكالم بخزعبالت، ول يحق ملن�شف، بل داٍع اإىل الإن�شاف اأن يرمي بقواعد 
ا كان من حالق، وهو تعبري ال�شوكاين، مع اأنه نف�شه اأقر ب�شرورة هذا العلم  علم اأيًّ
لفهم علوم اللغة وعلوم الدين، ووجود بع�س علماء كالم »ي�شطون« يف فكرة هنا 

اأو هناك، ل يعني هجر العلم نف�شه، وهو يقوم على منهج عقلي جيد.

جوانب  من  الجتماعية  امل�شاألة  تتناول  اآراء  كذلك  لل�شوكاين  وكان 
خمتلفة، فمن ذلك ما ن�شتنتجه من نزعته اإىل تعزيز حقوق الإن�شان، والجتاه اإىل 
امل�شاواة، ذلك اأن البع�س ت�شور اأن العقوبة ترفع من على الع�شاة من اأهل بيت 
ف�شوف  �شرقت  لو  فاطمة  ابنته  اأن  املوؤكد    اهلل  ر�شول  اأن حديث  مع  النبوة، 
الأ�شل  بناء على  العقوبات  توقيع  التمييز يف  واأن  اليد،  بقطع  احلد  عليها  يطبق 

الجتماعي هو الذي اأهلك اأممًا كثرية يف املا�شي.

 وي�شتعني ال�شوكاين باآيات قراآنية لتاأكيد ما ذهب اإليه، مثل قوله عز وجل: 
نث ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  
عند حد  يقف  هنا ل  فالأمر  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئمث  ]الأحزاب/ 30[، 
امل�شاواة، واإمنا يزيد على ذلك لأن اأهل بيت النبوة، قدوة ل�شائر امل�شلمني، ومن ثم 
ي�شبح الواجب بالن�شبة اإليهم م�شاعًفا، مما يوؤدي اإىل اأن يت�شاعف قدر العقوبة)1(.

)1(   ال�شوكاين، الإمام حممد بن علي، الر�شائل ال�شلفية، ر�شالة اإر�شاد ال�شائل اإىل دلئل امل�شائل، بريوت، دار الكتب 
العلمية، 1930، �س 44.
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 ،]214 ]ال�شعراء/  ڇمث  ڇ   ڇ   نث  تعاىل:  قال  كذلك 
فهم اأحق بتحمل امل�شئولية، وهذا وذاك مما ميكن اأن ي�شيع فكر امل�شاواة، والعدل 

بني النا�س، حيث اإن غياب هذا من اأ�شد عوامل التخلف الجتماعي.

ومن  اليمني،  املجتمع  يف  للمظلومني  كتاباته  يف  ال�شوكاين  وانت�شر 
مظاهر هذا �شجبه ملا كان عدد من الق�شاة اليمنيني يفر�شونه من غرامات مالية 
الظلم  اأ�شكال  من  �شكل  لأنه  ذلك؛  بتحرمي  اأفتى  اإنه  بل  املتخا�شمني،  على 

الجتماعي)1(.

واإذا كانت الأ�شوات تتعاىل من بع�س الفرق يف كثري من بلداننا العربية 
له  ما خ�شعت  نتيجة  هذا  اأن  يرى  ال�شوكاين  فاإن  ال�شيا�شة،  عن  الدين  بف�شل 
البلدان العربية من تقاليد غربية متثلت يف عدد غري قليل من القوانني الو�شعية، 
وهو ما دعاه اإىل اأن يعقد مقارنة بني حالة الدولة واملجتمع، عندما التزما بالأ�شول 
والقواعد الإ�شالمية، وبينها عندما بداآ يخ�شعان لعدد من القوانني الو�شعية، حيث 
قامت على الف�شل بني الدين وال�شيا�شة، وخرج عاملنا من مثل هذه املناق�شة اإىل 

اأن ف�شل الدين عن احلياة املجتمعية منفذ اإىل �شور كثرية من الف�شاد)2(.

)1(  عبد الغني قا�شم غالب ال�شرجي، الإمام ال�شوكاين، حياته وفكره، �س 345.
)2(  املرجع ال�شابق، �س 360.
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بع�ض الأفكار العامة يف الكتاب

 بني اأيدينا ثالث ن�صخ

الدرا�شات  مركز  من  لنا  اأهديت  قد  وكانت  الطلب«،  »اأدب  عنوانها  اأولهما: 
والأبحاث اليمنية، اأثناء مهمة علمية قمنا بها يف �شنعاء عام 1990، واملركز هو 

الذي حققها ون�شرها ب�شنعاء عام 1979.

الثانية: عنوانها الأ�شا�شي »طلب العلم وطبقات املتعلمني«، واأ�شفل هذا عنوان 
اأ�شغر هو نف�س العنوان اخلا�س بالن�شخة ال�شابقة »اأدب الطلب ومنتهى الأرب«، 
اأخرى،  بيانات  اأية  ن�شر دار الأرقم، لكنها تخلو من  اأنها ن�شخة م�شورة،  ووا�شح 

تت�شل باأي مدينة، وبتاريخ الطباعة والن�شر.

بخط  الأرب«  »ومنتهى  هذا  واأ�شفل  الطلب«،  »اأدب  الأ�شا�شي  عنوانها  الثالثة: 
اأ�شغر، وهي بتحقيق ودرا�شة عبد اهلل يحيى ال�شريحي، ن�شر دار ابن حزم، ومكتبة 
الإر�شاد ب�شنعاء عام )1419هـ/1998م(، واعتمد فيها على خمطوطتني للكتاب 

اإحداهما بخط املوؤلف، وهي من اأدق الطبعات، واعتمدنا عليها يف طبعتنا هذه.

وميكن النظر اإىل كتاب »اأدب الطلب« لل�شوكاين باعتباره حلقة مهمة من 
حلقات ما ن�شميه »بالأدب الرتبوي الإ�شالمي«، والذي ي�شتند بالدرجة الأوىل 
اإىل كتاب اهلل ، و�شنة ر�شوله . واإذا كنا ن�شنفه هذا الت�شنيف، فالبد اأن 



56 56
�صعيد اإ�صماعيل علي

ن�شع بعني العتبار، ما كان عليه ال�شوكاين، مثل كثريين من مفكري الإ�شالم 
وعلمائه، من طابع مو�شوعي، بحيث يطل هذا بني الأفكار املتناولة اأو بني ال�شطور.

الكرمي، جند  القراآن  �شور  ت�شمنتها  متعددة  ومو�شوعات  فئات  بني  فمن 
التوجيه اإىل ح�شن التكوين و�شواء ال�شحة النف�شية، والقواعد املوؤ�ش�شة لل�شلوك 
، عالمة بارزة،  اأو مع اهلل  اأو مع غريه من النا�س،  الإن�شاين، �شواء مع نف�شه 
وق�شمة ل تخطئها عني، مما جعل كتاب اهلل ينبوًعا ل ين�شب، ي�شتعني به علماء 
طريق  على  والجتهاد  ال�شبيل،  �شواء  امل�شلم  �شلوك  لتوجيه  امل�شلمون  الرتبية 

. التنظري اأحيانًا. وال�شيء نف�شه بالن�شبة ل�شنة ر�شول اهلل

وقد التزم جمع غفري من مفكري الإ�شالم وعلمائه وفال�شفته، منذ القرون 
الأوىل، بالعتماد على هذين امل�شدرين يف التفكري الرتبوي، وكان من اأوائل من 
قام بهذا: ابن �شحنون، والقاب�شي، يف بالد املغرب، وان�شم اإىل ال�شف كثريون 
والزرنوجـي،  والغزايل،  �شينا،  وابن  جماعة،  وابن  ال�شمعاين،  مثل:  ذلك،  بعد 
تراث  لدينا  توافر  بحيث  وغريهم،  وابن خلدون،  الرب،  عبد  وابن  اجلوزي،  وابن 
تربوي على قدر عاٍل من كفاءة النظر وعمق الب�شر، و�شعة الإحاطة ودقة التحليل.

الرتاجع  ُجب  يف  لتقع  الإ�شالمية،  الأمة  ي�شيب  بداأ  الذي  هذا  لكن 
والتخلف وال�شعف، انتقلت عدواه اإىل العقل الرتبوي الإ�شالمي، فاإذا به يعيد 
وت�شتجد  وتتطور،  تتغري  النا�س  فحركة  التجديد،  على  قدرة  دون  كان،  ما  اإنتاج 
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اأمور، وتربز اأحداث، وتختلف اأحوال، وتن�شاأ ق�شايا، تفر�س التفكري فيها وكيفية 
مواجهتها بقيم تربوية بانية، و�شلوكيات هادية، ومفاهيم دقيقة حميطة، وهو ما بداأنا 

نفتقده، بعد القرن الثامن الهجري على وجه التقريب.

 حتى اإذا بداأ العامل الإ�شالمي يدخل بيت الطاعة الأوربي- ق�شًرا وقهًرا- 
منذ اأواخر القرن الثامن ع�شر، بداأ التعليم، ومن ثم التفكري الرتبوي يدخل بدوره 

بيت الطاعة الأوربي نف�شه، حتت مظلة التطوير والتحديث.

علًما،  يعلم  اأن  لالإن�شان  يكفي  اأنه  ت�شور  توجه  �شيطرة  بلة،  الطني  وزاد 
كذلك،  لي�س  الأمر  اأن  عن  غفلة  لالآخرين،  تعليمه  على  قادًرا  بذلك  ليكون 
فلمهارة التعليم قواعد ومفاهيم واأ�ش�س ل بد من العلم بها والتدرب عليها، وظن 
اأغلب امل�شتغلني بالتعليم، اأن املوروث الرتبوي الإ�شالمي يخلو من ذلك، فبدوؤوا 
يتجهون اإىل امل�شادر الأوربية، وبداأ اإعداد املعلم يف م�شر منذ العام 1880م، يقوم 
فاإذا  )1880م(،  الوقت  ذلك  يف  النفوذ  �شاحبة  الأجنبية  الدولة  اأ�شا�س  على 
بالتوجيه الفرن�شي، ي�شيطر على اأول معهد لإعداد املعلمني يف العامل الإ�شالمي.

الرتبوي الإ�شالمي  املوروث  بالتعليم قد غفلوا عن  املهمومون  واإذا كان 
يف ع�شور احل�شارة الإ�شالمية، فكيف بهم يغفلون عن الطابع الرتبوي والتوجيه 
القراءة  اإعادة  ميكن  ال�شريفة،  النبوية  وال�شنة  الكرمي  القراآن  من  لكل  ال�شلوكي 
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وتوجهات  ومفاهيم  وقواعد  اأ�ش�س  ا�شتنباط  يف  والتفكري  العقل  واإعمال  لهما، 
العمل الرتبوي؟

هنا جتيء القيمة العلمية والرتبوية لكتاب ال�شوكاين، الذي عاود جهد 
النهو�س، باأن ي�شتنبط وي�شتقرئ ما يجب اأن يكون عليه التعلم والتعليم، معتمًدا 
يف ذلك على م�شدري الإ�شالم الأ�شا�شيني، ف�شاًل عن خمزون �شخم من اخلربة 

واملمار�شة العملية للرجل، حيث ظل طوال حياته معلًما ومتعلًما.

 الهدف من الكتاب

ومن اأف�شل ما يبداأ به موؤلف اأي كتاب، اأن يجيب عن �شوؤال مفرت�س 
وهو: ملاذا هذا الكتاب؟ وهو ما يدفع اإىل اإعالن الهدف منه، وهو ما ي�شكل عقًدا 
ما  الأوراق  ت�شمه  ما  يخ�ش�س كل  باأن  املوؤلف  فيه  يتعهد  واملوؤلف،  القارئ  بني 
اإنه  يقول  كاأنه  الكتاب،  قراءة  على  يقبل  الذي  والقارئ  املعلن،  الهدف  يخدم 
بالفهم  بطريق غري مبا�شر-  يتعهد–  اأجل ذلك  الهدف، ومن  موافق على هذا 

وال�شتيعاب.

ي�شل  يجده  كتابه،  من  ال�شوكاين  ق�شده  الذي  املق�شد  يتاأمل  والذي 
اإىل  التعليمية من مبتدئها  اإىل مق�شد حميط و�شامل، ي�شتوعب مراحل العملية 
منتهاها، فتاأمل قوله عما يت�شمنه الكتاب)1(: »ما ينبغي لطالب العلم اعتماده يف 

)1(  ال�شوكاين، اأدب الطلب ومنتهى الأرب،  الطبعة احلالية، �س 3.
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طلبه والتحلي به يف اإيراده واإ�شداره وابتدائه وانتمائه، وما ي�شرع فيه ويتدرج اإليه 
حتى يبلغ مراده على وجه يكون به فائًزا مبا هو الثمرة والعلة الغائية التي هي اأول 

الفكر واآخر العمل«.

 اأما اأبرز ما ت�صمنه كتاب »اأدب الطلب« من ق�صايا، فهي:

اإح�صان النية 

ُيطلب من  ما  اأول  نف�شه  العلم، هو  ال�شوكاين من طالب  يطلبه  ما  فاأول 
  امل�شلم يف كل ما ي�شعى، األ وهو اأن يح�شن النية، م�شداًقا لتاأكيد ر�شول اهلل
من اأن الأعمال بالنيات، حتى اإن العمل يت�شكل ويتجه وفق النية، حتى ولو كان 

هذا العمل اأو القول ظهر اأمام النا�س مبايًنا للنية.

وما ي�شتوقفنا هنا، فكرة رددها كثريون من علماء الرتبية امل�شلمني، حيث 
حر�شوا على تنزيه النية يف طلب العلم عن الت�شال ب�شاأن منفعة دنيوية، مما يحتاج 
تاأمل، فِعلم اليوم كله على وجه التقريب،  الأمر معه اإىل بع�س مراجعة، وعمق 
الذي  ذاك  وبني  هذا  بني  تناق�س  هناك  فهل  الدنيا،  هموم  مع  لال�شتباك  موجه 

اأ�شبحنا اليوم نحر�س عليه من حيث توجيه املعرفة خلدمة احلياة الإن�شانية؟

اإليها  اأ�شار  التي  الدنيوية  املنفعة  نحمل  ل  عندما  تناق�س،  األ  راأينا،  يف 
ون�شتند يف  بحتة،  �شخ�شية  منفعة  منها  يجعل  الذي  املفهوم  ذلك  على  �شيخنا 
هذا اأن اآيات القراآن الكرمي نف�شها، دائًما ما توؤكد اأن اهلل  خلق هذا وذاك، مما 
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ي�شعب ح�شره، ل�شعادة الإن�شان، وتي�شري �شبل معي�شته، �شريطة اللتزام مبنظومة 
قيم جتعل من ال�شروري اأن تت�شع دائرة النفع لأكرب عدد من النا�س، واأن ت�شهم 
دعوة  نن�شى  اأن  لنا  ميكن  وهل  لآخرين،  �شرًرا  ت�شبب  واأل  الإعمار،  مهمة  يف 
اللتزام  مبا علمنا؟ ف�شاًل عن  وينفعنا  ينفعنا  ما  يعلمنا اهلل  باأن    ر�شول اهلل
وحياء  واأمانة،  واإخال�س،  واإتقان  �شدق  من  الإ�شالمية،  الأخالقية  باملنظومة 

وعفة.. اإلخ.

 نبذ التع�صب

وقد ا�شتحوذت هذه الق�شية م�شاحة وا�شعة من الكتاب، حيث التع�شب 
م�شاد للنهج العلمي؛ لأنه يربط طالب املعرفة بفكرة اأو ت�شور، اأو جمموعة ب�شرية، 

ربًطا جامًدا يرف�س عملية املراجعة، وياأنف من النقد، ويتجنب املرونة.

والتع�شب هو �شد العدل والإن�شاف، واأعمق تف�شريات ال�شوكاين لذم 
التع�شب، هو اأن املتع�شب يجعل �شاحب الراأي الذي تع�شب له وكاأنه قد اأ�شبح 
ًفا، وهذا من اأ�شواأ ما ميكن ت�شوره. وف�شاًل عن  ًفا ل مكلَّ �شارًعا ل مت�شرًعا، ومكلِّ
ذلك فاإن التع�شب يو�شد باب الجتهاد، وبالتايل جتف ينابيع الفكر، اإذ يجيء 
هذا ن�شخة من ذاك، وتتحول م�شاألة التعلم والتعليم والتفكر والتفكري اإىل عملية 

اجرتار ل ت�شمن ول تغني من جوع.
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يف  ال�شخ�شية  خربته  عن  الروايات  بع�س  رواية  يف  ال�شوكاين  ويطيل 
ما مل  الآراء،  لراأي من  التع�شب  نف�شه على عدم  عّود  والتعليم، وكيف  التعلم 
يقم على اأدلة منطقية وبراهني �شرعية يقبله فهمه ويقوم عليها اجتهاده، مما ل بد 
اأن يرتك لدى القارئ انطباًعا باأن هذه الق�شية، ق�شية العدل والإن�شاف الفكري، 
هي الق�شية املركزية يف الرتبية عند ال�شوكاين، فوجودها ال�شحيح، باب اإىل اإثراء 
الفكر وتعزيز الدين، واختفاوؤها باب اإىل التاأخر والتناحر واجلمود، والعقم املعريف.

ويك�شف ال�شوكاين عن اأ�شباب التع�شب، لعل اأبرزها اأن ين�شاأ اإن�شان يف 
جمتمع معني، ياأخذ مبذهب خا�س، بحيث تدور التف�شريات واملواقف واملعاجلات 
والتاأويالت كلها حول هذا املذهب، ومبرور الأيام وتعاقب ال�شنني، تتجذر اأفكار 
اأبًا عن جد، حتى  اأخذوها  قد  اأنف�شهم  فيجدون  النا�س،  نفو�س  املذهب يف  هذا 
يخيل اإليهم اأنها وحدها التي متثل احلق كله، وبالتايل فاإن ما يخالفها مما يراه اأقوام 

اآخرون يكون خطاأ، وهذا ظلم وغياب لالإن�شاف.

وال�شوكاين ل يقف عند حد ال�شرح والتف�شري ملثل هذا اجلانب وغريه، 
واإمنا هو كثرًيا ما يعرج اإىل اأمثلة من علماء ومفكرين، يف اأنحاء خمتلفة من العامل 
املوروث،  خالف  ولو  حتى  باحلق،  جهروا  متعددة،  حقب  وعرب  الإ�شالمي، 
والذي اعتاده النا�س، وحتملوا الإيذاء وامل�شاعب املتعددة، م�شرين على ما راأوه 
ا، وياأبى اهلل اإل اأن يجعل من اأفكار هوؤلء منارات ي�شت�شيء بنورها ماليني  حقًّ
امل�شلمني يف ع�شور وحقب تالية، مثل ما حدث لالإمام اأحمد بن حنبل، ف�شاًل 
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عن اأمثلة اأخرى ي�شوقها ال�شوكاين لبع�س علماء اليمن، ومما اأ�شفاه ال�شوكاين من 
احليوية والواقعية حلديثه، حر�شه على اأن ي�شوق اأمثلة اأخرى ي�شتند فيها اإىل خربة 
حياتية مر بها هو نف�شه؛ مما يزيد امل�شاألة اإي�شاًحا، حتى يقتنع القارئ باأن احلديث 
ا، واإمنا هو مبني على ممار�شات وخربات، وقد تو�شع �شيخنا بع�س  لي�س ترًفا نظريًّ
ال�شيء يف روايات ت�شري اإىل ما واجهه من تع�شب، اإزاء اإي�شاحات اأراد اأن يوؤكد 
عليها مما يخالف املوروث ال�شعبي ال�شائع، خا�شة بع�س الفرتاءات التي قال بها 

. متع�شبون مذهبيون مما ينال بع�س ال�شحابة الكرام

واأ�شاف ال�شوكاين اإىل اأ�شباب وعوامل التع�شب، حب ال�شرف واملال، 
الدعوة  �شنوات  يف  كثرًيا  مل�شناه  ما  وهو  واملكابرة،  املعاندة  اإىل  البع�س  يدفع  مما 
الإ�شالمية الأوىل، حيث عاند بع�س اأ�شراف مكة، وا�شتكربوا وكاأنهم ل يريدون 
اأن يروا احلق الذي ب�شر به ر�شول اهلل . وهناك من املنافقني، من يرى احلق 
جيًدا، لكنه، اإذ يقف بني يدي كبري من الكرباء اأو غني من الأغنياء، ممن يرون 

راأًيا اآخر، جنده يكتم ما يراه، وميالئ.

امل�شئولني  كبار  يجد  األ  الجتاه،  هذا  م�شار  اأبرز  اأن  اإىل  �شيخنا  وينبه 
والأغنياء فر�شة لك�شف الغطاء عن احلقائق املخفاة عنهم، ويقعون يف وهم الظن 

ا هو ال�شحيح، فيزداد البالء، ويزداد ال�شرر.  باأن ما يرونه حقًّ
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كذلك من عوامل البعد عن الإن�شاف يف الراأي، والعدل يف الفكر، ما 
يقع بني بع�س اأهل العلم والفكر اأنف�شهم من �شور اجلدل، فقد يك�شف جمادل اأو 
حماور ما يكون لدى خ�شمه من عوار، لكن جند غريه يعاند وتاأخذه العزة بالإثم، 
فياأبى اأن يرتاجع ويعدل فيما راأى وعر�س، مت�شوًرا اأن هذا يقلل من �شاأنه، بينما 

العك�س هو ال�شحيح، مما ت�شوره احلكمة القا�شية باأن الرجوع اإىل احلق ف�شيلة.

ومن اأ�شباب التع�شب اأي�ًشا ما قد يكون من عالقات قرابية، اإذ قد يجد 
م�شتغل بالعلم اأن واحًدا من اأهل قرابته قد قال براأي ما، وقد يكون هذا الراأي 
جمانًبا للحقيقة، لكنه ي�شعف اأمام رابطة القرابة، م�شحًيا مبا هو حق. وهذا اجلانب 
ب�شفة خا�شة ي�شيع بني العرب اأكرث من غريهم، حيث اإنهم اأكرث ال�شعوب تقديًرا 
للقرابة وافتخاًرا بالأن�شاب والتحدث مبا كان لل�شلف، وكاأنهم قد متيزوا عن �شائر 

الب�شر بالروؤية احلقة، واملوقف ال�شائب.

ا هو اأن تتبنى دولة مذهًبا بعينه، حتمل النا�س جميًعا   والأ�شد �شعوبة حقًّ
عليه.

وين�شح ال�شوكاين من ينتبه اإىل مثل هذه ال�شور من التع�شب اأن ي�شلك 
مرة  املخالف  يراه  ما  بعك�س  يجاهر  فال  واملالينة،  بالتعقل  يت�شم  م�شلًكا  جتاهه 
واحدة، وي�شرع يف جذب القلوب اإىل ما يطلبه اهلل من عباده ورغبهم يف ثواب 

املنقادين اإىل ال�شرع، املوؤثرين للدليل على الراأي وللحق على الباطل.
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ا�شطهدوا،  علماء  فكم من  للقعود،  مربًرا  لي�س  باملجاهر  التنكيل  وتوقع 
ثم انت�شر علمهم وبلغوا ما مل يبلغه �شواهم، واأ�شحت كلمتهم العليا، ومل ينت�شر 
اأمثلة هوؤلء  اأو موؤلف، ومن  ملعار�شيهم املوؤذين لهم من املباحث العلمية ر�شالة 
العلماء الذين ذكرهم ال�شوكاين: مالك بن اأن�س، البخاري، ابن حزم. ثم يذكر 
بع�س علماء اليمن الذين تفتحوا على اأهل ال�شنة ونبهوا النا�س اإىل احلديث مثل 
ابن الوزير، وقد اأثنى عليه ال�شوكاين كثرًيا، ثم احل�شني بن اأحمد اجلالل )تويف 
بن  وحممد  1108هـ(،  �شنة  )تويف  املقبلي  مهدي  بن  و�شالح  1084هـ(،  �شنة 
اإ�شماعيل الأمري )تويف عام 1182هـ(، ثم �شيخ ال�شوكاين العالمة عبد القادر بن 
اأحمد )1207هـ(، وكلهم تعر�س لال�شطهاد والإيذاء من املقلدين، ثم انت�شرت 

علومهم وعرف النا�س لهم ف�شلهم)1(.

ا مما قد  ويتحدث ال�شوكاين يف بع�س املوا�شع عن اأهل الراأي حديًثا �شلبيًّ
يوحي للوهلة الأوىل باأن هذا يتناق�س مع نزعة الجتهاد والتجديد التي يو�شف 
اأنا�ًشا ي�شرفون يف ا�شتخدام  بها الرجل، لكننا يف احلقيقة، نرى يف زمننا احلايل، 
اإليه خمالًفا  يتو�شلون  مما  اإىل درجة جتعل  الدينية،  الأمور  لبع�س  تف�شرًيا  الراأي، 
خمالفة �شريحة لل�شريعة، مثلما راأينا يف اأحدهم الذي اأفتى باأن �شرب ال�شجائر 
يف�شر  ما  وهذا  »دخان«،  ويدخل جمرد  منها  يخرج  ما  باعتبار  ال�شوم،  يبطل  ل 

)1(  املرجع ال�شابق، �س 20، 21.



تقــدمي
6565

اإ�شرار ال�شوكاين على �شرورة ال�شتناد اإىل »دليل«، والدليل هنا هو اآيات قراآنية 
واأحاديث نبوية.

ومتهافتة  اأحيانًا  �شعيفة  بحجج  النبوية  ال�شنة  على  يجرتئون  نفر  وهناك 
اأحيانًا اأخرى، ف�شاًل عن تاأويالت اأخرى ما اأنزل اهلل بها من �شلطان، والأحاديث 
املو�شوعة معروفة قد ي�شتند اإليها بع�س النا�س لتمرير ما يرون، مما يوجب دقة النظر 

والتح�شب، والعتماد على اأهل اجلرح والتعديل اأ�شا�شّي هنا.

لبع�س  باملعار�شة  توقفه  �شيخنا  لدى  احلق  يف  الإن�شاف  نزعة  قوة  ومن 
التف�شريات التي وجدها عند عدد من املت�شيعني للزيدية، والتي ين�شب هو نف�شه 

اإليها.

اأ�شحاب  بني  التع�شب  اأمثلة  من  عديد  بيان  يف  ال�شوكاين  اأفا�س  وقد 
الفرق واملذاهب املختلفة، �شواء بالن�شبة ملا حدث يف اليمن، اأو بالن�شبة ملا حدث 
امل�شاألة  اأن  على  والتاأكيد  التاريخية،  الوقائع  لبع�س  بالن�شبة  اأو  ا،  �شخ�شيًّ هو  له 
عادة ل تقف عند حد امل�شتوى الفكري واإبداء الراأي، بل جتر عدًدا من الآفات 
الجتماعية التي ي�شل بع�شها اإىل التعارك املادي، وزرع خ�شومات وبذر عداوات 

جتر الكثري من الويالت على الأطراف كلها.

بع�س  به  يقوم  ما  عليها،  ال�شوكاين  عّرج  التي  التع�شب  اأ�شباب  ومن 
املوؤلفني من التعر�س مع الأ�شف ال�شديد مل�شاألة تت�شل بالعقيدة، بحجة اأن منطق 
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وطاأة  وحتت  ذلك-  بعد  ياأتون  بالذين  اإذا  ثم  يقول،  الذي  هذا  يقت�شي  العقل 
املطبوع الذي اأحيانًا ما يكت�شب هالة، ت�شل اأحيانًا اإىل قدر من القدا�شة- يظنون 
فيما �شبق اأن قيل اإمنا هو احلق، وكاأن الزمن اأك�شبها بدوره قوة وتقديًرا، فيتع�شب 
لها، وهو ما راأى ال�شوكاين اأن بع�س م�شائل علم الكالم مما يقع يف هذا الباب، 
امل�شايعني  ال�شوكاين، وخا�شة من  بع�س من كتبوا عن  انتقده  الذي  الأمر  وهو 

لعلم الكالم.

ما ينبغي لطالب العلم اأن يتعلمه

اأحكاًما  ي�شوق  اأن  يرد  مل  الق�شية،  هذه  اإىل  ال�شوكاين  و�شل  وعندما 
مطلقة، فالنا�س منازل ودرجات وطبقات يف القدرة على التح�شيل املعريف، ومن 

هنا فقد راأى اأن ي�شنف طالب العلم اإىل فئات اأربع:

 الفئة الأوىل، وهي الأعلى، ي�شتهدف اأ�شحابها طلب العلم للعلم، ويجّد 
يف ال�شعي على طريق املعرفة بحيث جنده وقد اأ�شبح مرجًعا ذا اعتبار، ومن ثم 

يتجه اإليه النا�س يبتغون اأخذ ما يريدون معرفته عنه، ثقة فيه واعتماًدا عليه.

وين�شح ال�شوكاين اأ�شحاب هذه الفئة بدرا�شة علم النحو، وهو ل يكتفي 
اأن  يف�شل  التي  وامل�شادر  الكتب  يقرتح  بل  درا�شته،  املطلوب  العلم  ا�شم  بذكر 
يعتمد عليها الدار�س، مثل الألفية لبن مالك و�شروحها، واملف�شل للزخم�شري، 

والكتاب ل�شيبويه)1(.

)1(  املرجع ال�شابق، �س 124.
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 كذلك ل بد من درا�شة خمت�شرات املنطق، وفهم معانيه، ويقرتح بع�ًشا 
من الكتب املتخ�ش�شة يف ذلك.

وبعد ذلك ين�شح بدرا�شة علم املعاين والبيان، ومن املف�شل ال�شتغال 
بفنون قريبة املاأخذ كفن الو�شع، وفن املناظرة.

بفن  ال�شتغال  املف�شل  من  ذلك  ويتبع  الفقه،  اأ�شول  فن  اأي�ًشا  وهناك 
الكالم، امل�شمى باأ�شول الدين، وكنا قد تناولنا موقف �شيخنا من هذا املجال يف 

جزء �شابق.

وي�شيف اإىل ما �شبق، �شرورة ال�شتغال بعلم التف�شري، والنكباب على 
كتبه على اختالف اأنواعها وتباين مقاديرها، والعتماد يف تف�شري كالم اهلل  ما 
ثبت عن ر�شول اهلل ، ثم عن ال�شحابة. واأوجب قبل قراءة التفا �شري الطالع 
على علوم الأداء، وكل ما كان له مدخل يف التالوة و�شائر العلوم املتعلقة بالكتاب 

العزيز)1(.

ال�شنة  بعلم  ال�شتغال  اأي�ًشا،  الفئة  هذه  لأفراد  الإعداد  بعملية  ويت�شل 
املطهرة، فاإنه الذي تكفل ببيان الكتاب العزيز، ويف �شبيل ذلك هناك كثري من 
فهم،  وح�شن  بتعمق  عليها  الطالع  من  لبد  التي  الأ�شا�شية  والكتب  املراجع 

)1(  املرجع ال�شابق، �س 67.
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ال�شالح،  ابن  موؤلفات  واأ�شهرها  احلديث،  اأهل  ا�شطالح  علم  كتب  وخا�شة 
والألفية للعراقي. 

 والوعي مبا مرت به الأمم من اأحوال واأحداث، مما يتكفل به علم التاريخ، 
جمال مهم، فللتاريخ عظاته وعربه، وك�شف ل�شنن اهلل يف خلقه.

�شيخنا من  الذي جنده متكرًرا يف كتابات  الإحلاح  هنا ذلك  وي�شتوقفنا 
من  ملذهب  يتع�شبون  ل  الذين  الإن�شاف  »اأهل  على:  اأكرث  العتماد  اأهمية 
املذاهب، ول يق�شدون اإل تقرير احلق وتبني ال�شواب«. ويزيد: »وباجلملة فاملجتهد 

على التحقيق هو من ياأخذ بالأدلة ال�شرعية من مواطنها..«)1(.

وياأبى ال�شوكاين اإل اأن ين�شح بتو�شيع الآفاق، بالن�شح مبزيد من الدرا�شة 
لأن�شاق معرفية اأخرى غري العلوم ال�شرعية: كالعلم الريا�شي والطبيعي والهند�شة 

والهيئة والطب: »وباجلملة فالعلم لكل فن خري من اجلهل به بكثري«)2(.

 وحتى يوؤكد اأهمية درا�شة مثل هذه العلوم مما يقع خارج العلوم ال�شرعية 
نفًعا عظيًما  ال�شرع  لي�شت من علم  التي  العلوم  »ولقد وجدنا لكثري من  يقول: 

وفائدة جليلة«.

)1(  املرجع ال�شابق، �س 135، 136.
)2(  املرجع ال�شابق، �س 137.
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البع�س  منه  يفهم  قد  ال�شيء،  بع�س  مطوًل  ي�شوق حديًثا  �شيخنا  لكن 
اأن القابلية للتح�شيل العلمي، غري متاحة لكل النا�س، حيث هناك من يت�شمون 
معدن  ولكل  معادن،  النا�س  اأن  اعتبار  على  ال�شلوك،  وخ�شونة  النزعة،  بو�شاعة 
اأن  اأ�شا�س  اأن نفهم ذلك على  خ�شائ�س و�شمات، ل تتي�شر لغريه، لكننا يجب 
بقواعد  والتزامات  الأخالقيات،  من  حمددة  منظومة  يفر�س  بالعلم  ال�شتغال 
»طبيعة«  اأ�شبحت  قد  وكاأنها  عليها،  واحلر�س  بها  التمر�س  طول  يوؤدي  واأ�شول، 
ثابتة، وهو ما قد نقول به يف بع�س الأحيان، فن�شف �شخ�ًشا باأن لي�س من »طبيعته« 
كذا وكذا من احتمالت ال�شلوك وتوقعات الت�شرف، ومن هنا نفهم ما ن�شب اإىل 

ر�شول اهلل  من اأن وا�شع العلم عند غري اأهله كمقلد اخلنازير اجلوهر)1(.

منهم  ال�شارع  يطلبه  ما  على  يقفوا  اأن  اأ�شحابها  هّم  يكون  الثانية:  الفئة 
اإل  العلم  حت�شيل  من  يريد  ل  اأفرادها  من  الواحد  فكاأن  نق�شان،  اأو  زيادة  بغري 
فائدته ال�شخ�شية، ل باملعنى الأناين ال�شيق، واإمنا مبعنى اإفادة �شلوكه وفهمه، يف 
احلالل واحلرام، وما يجب وما ل يجب، واإىل هذه الفئة ميكن اأن ن�شع الكثريين 

من ال�شلف ال�شالح.

الجتهاد،  م�شمى  عليه  �شدق  ما  يطلب  من  هو  الفئة  هذه  و�شاحب 
فنون  من  فن  كل  من  ياأخذ  باأن  يكتفي  وهو  ال�شرع،  باأدلة  العمل  به  وي�شوغ 
الجتهاد بن�شيب يعلم به ذلك الفن علًما ي�شتغني به عن احلاجة اإليه، اأو يهتدي 

)1(  املرجع ال�شابق، �س 146.
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به اإىل املكان الذي به ذلك البحث، فيتجه اإىل تعلم علم مثل علم النحو من اأجل 
اأن يتزود مبهارة اأ�شول التحدث والكتابة من الناحية اللغوية، فمن اعوجت لغته 
اعوج فكره، وهو ما توؤكد عليه منذ عدة عقود، فل�شفة �شهرية من فل�شفات الع�شر، 
األ وهي فل�شفة التحليل، التي حت�شر همها يف التحليل اللغوي، حتى تك�شف عن 

مدى ال�شحة وال�شواب يف كالم العلماء واملفكرين. 

ول بد لع�شو هذه الفئة اأي�ًشا من ال�شتغال بحفظ خمت�شر من خمت�شرات 
الأ�شول الفقهية وقراءة �شرح من �شروحه، ثم ي�شتغل بقراءة تف�شري من التفا�شري 

املخت�شرة، ثم �شماع ما ل بد من �شماعه من كتب احلديث.

 الفئة الثالثة: واأهل هذه الفئة يت�شمون مبحدودية اجلهد العقلي املن�شود، 
ومن ثم فاأفهامهم تقت�شر على ما در�شوه من متون وخمت�شرات، ومن املحتمل اأن 

ي�شتعينوا يف هذا بتوجيه الأ�شئلة باإحلاح على بع�س العلماء واملعلمني.

وتقومي  األ�شنتهم،  اإ�شالح  املرتبة هي  اأ�شحاب هذه  اإليه  ي�شعى  ما  وغاية 
اأفهامهم مبا يقتدرون به على فهم معاين ما يحتاجون اإليه من ال�شرع، وعدم حتريفه 

وت�شحيفه وتغيري اإعرابه.

وهنا ينبغي للدار�س اأن يتعلم �شيًئا من علم الإعراب، ثم يتعلم ا�شطالح 
علم احلديث، وقد ف�شل ال�شوكاين بع�س هذه اجلوانب يف كتابه »القول املفيد يف 

حكم التقليد«.
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 الفئة الرابعة: ي�شعى اأفرادها اإىل درا�شة ما يحقق غر�ًشا يق�شده، �شواء مما 
يت�شل بدينه اأو دنياه، ومما ينطبق عليه هذا هو الهتمام بطلب العلم لتي�شري اأحواله 
املعي�شية وم�شادر رزقه، من غري ق�شد الو�شول اإىل علم ال�شرع، متاًما مثل ما يفعله 
من يريد اأن يكون واعًيا ب�شناعة من ال�شناعات التي لها تعلق بالعلم، كمن يريد 
اأن يكون �شاعًرا ومن�شًئا اأو حا�شًبا، فاإنه ينبغي له اأن يتعلم ما يتو�شل به اإىل ذلك 

املق�شد)1(.

يتعلم من علم  اأن  مثاًل- عليه  اأن يكون �شاعًرا–  اأراد  فاإن من  وبالتايل 
النحو واملعاين، والبيان ما يفهم به مقا�شد اأهل هذه العلوم، وي�شتكرث من الطالع 
على علم البديع والإحاطة باأنواعه، والبحث عن اأ�شراره، وعلم العرو�س والقوايف، 
لغري هذا  بالن�شبة  منها... وهكذا  ما ميكنه حفظه  ويحفظ  العرب  اأ�شعار  وميار�س 

وذاك من ال�شناعات واملهن والأعمال.

�شرورة  حيث  من  حا�شًبا،  يكون  اأن  يريد  ملن  بالن�شبة  ال�شاأن  وهكذا 
ال�شتغال بعلم احل�شاب وموؤلفاته معروفة يف كل زمان. 

ا كان الأمر فال�شوكاين ي�شدد على عدم التهاون اأو التكا�شل، اأو فتور   واأيًّ
الهمة، بل لبد من ال�شعي احلثيث اإىل الو�شول اإىل �شقف املن�شود، وهو يف هذا 

)1( املرجع ال�شابق، �س 156.
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ي�شت�شهد ب�شعر عميق املغزى والدللة، مثل:

بذكر  العلم و�شرف طلبه،  قيمة  ال�شوكاين هنا يف احلديث عن  ويفي�س 
بع�س الآيات القراآنية والأحاديث النبوية، وهو الأمر الذي نراه بكرثة يف كتابات 
اجلمهرة الكربى من املفكرين وعلماء الرتبية امل�شلمني، اإىل الدرجة التي اعتربوا 
فيها احل�شول على اأعلى م�شتوى من العلم، يجعل �شاحبه يزيد على مرتبة امللوك.

الكرثة  اأن  هو  التوجه،  هذا  كثريين يف  دافع  باأن  هنا  الوعي  من  ولبد   
يعيه  عندما  نف�شه،  الدين  كان  واإن  بالدين،  يت�شل  ما  هو  به  ا�شتغلوا  مما  الغالبة 
امل�شلم حق الوعي وعمق الفهم، يجد اأنه يو�شع من دائرة املعرفة بحيث ت�شمل 

ا كان اأو جماًدا. كل اآيات اهلل يف هذا الكون، حيًّ

ومن املالحظ اأن �شيخنا يكرر عند الن�شح بتح�شيل ما ات�شل مبعرفة هذا 
الن�شق اأو ذاك من الأن�شاق املعرفية، »حفظ« كذا وكذا من املتون واملخت�شرات، 
»الذاكرة«  ثقافة  احلالية، حيث حتظى  اأيامنا  يف  كثريين  ده�شة  يثري  اأن  بد  ل  مما 
اإىل  يدفعنا  اأن  التاريخية« لبد  »ال�شياقات  تاأمل  لكن  ال�شديد،  والهجوم  بالنقد 
ح�شن تفهم هذه النزعة، فالطباعة، اإن كانت معروفة يف بع�س املناطق، فاإنها مل 

َمروٍم �َصَرٍف  يف  َغاَمرَت  اإَِذا 
َحِقــــرٍي اأَمٍر  يف  املَوِت  َفطْعُم 

الّنُجوِم ُدوَن  ِبَا  َتْقَنع  فال 
َعِظيِم اأَْمٍر  يف  املَـــوِت  َكَطْعُم 
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تكن منت�شرة، ول مي�شرة، ومن ثم فالعتماد على الن�شخ، مع احتمالت معروفة 
للم�شخ وال�شياع والت�شوه بفعل عوامل بيئية اأو حوادث، فيكون العتماد على 
اًظا«،  الذاكرة هو الأف�شل، مما جعل الكرثة الغالبة من متعلمي الع�شور املا�شية »ُحفَّ

علًما باأن احلفظ ل يتعار�س مع اأن ي�شعى احلافظ اإىل فهم ما حفظه.

كثرًيا،  نن�شى  اأ�شبحنا  باأننا  ال�شكوى  مر  ن�شكو  احلالية،  اأيامنا  يف  ولعلنا 
بحيث مل يعد هذا قا�شًرا على كبار ال�شن، وذلك لأن التقدم املذهل يف التقنيات 
احلديثة، اأ�شبحت تتكفل باحلفظ، وي�شهل لأي اإن�شان اأن ي�شرتجع ما مت حفظه يف 
ثوان معدودة ب�شغطة »زر«، وبالتايل اأ�شبحت ذاكرتنا تعتمد على هذه التقنيات، 
ومن املعروف، كما يوؤكد لنا اأهل الطب، اأن الع�شو يف ج�شم الإن�شان الذي ل 
يعمل، ترتاجع كفاءته، ورمبا ُتفتقد كلية، ل قدر اهلل، وهكذا، مثلما نرى لبع�س 
الأدوية التي اخرُتعت لل�شفاء، اآثاًرا جانبية، ميكن اأن ت�شر اإن مل نتخذ الإجراءات 

الوقائية التي حتول بينها وبني الإ�شرار مبن يتناولها.

ولعل هذا يكون دافًعا للم�شتغلني بالعلوم الرتبوية والنف�شية، وما يت�شل 
باملخ والأع�شاب للتو�شل اإىل ما يحافظ على حيوية الذاكرة الإن�شانية.
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موؤلفات الإمام ال�صوكاين 

ا يثري الده�شة، ومل ُيتح  تعددت موؤلفات ال�شوكاين وتنوعت، وبلغت كمًّ
لكل ما كتب اأن يعرف طريقه اإىل الطباعة والن�شر، وقد اعتمدنا على القائمة التي 
ال�شوكاين،  املن�شورة عن  للدكتوراه  قا�شم يف ر�شالته  الغني  الدكتور عبد  ن�شرها 
وكذلك ما اأثبته الدكتور �شبحي يف كتابه عن »الزيدية«، يف اإثبات عدد مما متت 

طباعته، على �شبيل التمثيل ل احل�شر:

1- اإحتاف الأكابر باإ�شناد الدفاتر، حيدر اآباد، 1328هـ.

2-  اإر�شاد الفحول اإىل حتقيق احلق من علم الأ�شول، القاهرة، املطبعة الأمريية، 
1347هـ.

3-  اأمناء ال�شريعة، مع ر�شائل اأخرى- حتقيق د. اإبراهيم اإبراهيم هالل، دار النه�شة 
العربية، بريوت، 1396هـ.

4-  البدر الطالع مبحا�شن من بعد القرن ال�شابِع، القاهرة، مطبعة ال�شعادة، 1348هـ.

5-  التحف يف مذاهب ال�شلف، القاهرة، املطبعة املنرية، 1343هـ.

املكتبة  القاهرة،  للجزري،  احل�شني  احل�شن  عدم  �شرح  يف  الذاكرين  6-  حتفة 
احلابية، 1350هـ

7-      تنبيه الأفا�شل على ما ورد يف زيادة العمر ونق�شانه من الدلئل، دار النه�شة 
العربية، بريوت، 1972.
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8-     الدراري امل�شيئة – �شرح الدرر البهية )ج1، ج2( – ط1، د.ن ، 1928.

9-     الدر الن�شيد يف اإخال�س كلمة التوحيد، القاهرة، املطبعة املنريية، 1351هـ.

العمري  اهلل  عبد  ح�شني  حتقيق  اجلواهر-  اأ�شالك  ال�شوكاين-  10-   ديوان 
)ا�شتن�شل(، 1982م.

ال�شوكاين،  علي  بن  حممد  اليمني  للموؤرخ  ر�شائل  ال�شوكاين،  11-   ذكريات 
حتقيق د. �شالح رم�شان حممود، وزارة الثقافة، جمهورية اليمن الدميقراطية 

ال�شعبية، عدن، طباعة دار العودة، بريوت، 1983م.

الكتب  دار  ال�شلف،  اأهل  مذهب  يف  التحف  ر�شالة  ال�شلفية،  12-   الر�شائل 
العلمية، بريوت،1930م.

تعليق  اأخريني،  ر�شالتني  ال�شائل مع  العدو  العاجل يف دفع  الدواء  13-    ر�شالة 
وت�شحيح حممد حامد الفقي، القاهرة، د.ت.

اأحمد  غالب  قا�شم  حتقيق  الأزهار،  حدائق  على  املتدفق  اجلرار  14-   ال�شيل 
الأعلى  باملجل�س  الإ�شالمي  الرتاث  اإحياء  جلنة  ج2(،  )ج1،  واآخرين 

لل�شئون الإ�شالمية، القاهرة، 1970م.

املنريية،  املطبعة  القاهرة،  املوؤمنني،  لأمري  الو�شية  اإثبات  يف  الثمني  15-   العقد 
1348هـ.



76 76
�صعيد اإ�صماعيل علي

الرحمن بن يحيى  املو�شوعة، حتقيق عبد  16-   الفوائد املجموعة يف الأحاديث 
املوؤلف  ترجمة  اللطيف،  عبد  اهلل  عبد  ت�شحيحه  على  اأ�شرف  املعلمي، 

للم�شرف على الت�شحيح، القاهرة، ط1، مطبعة ال�شنة املحمدية، 1960م.

17-   نيل الأوطار )املجلد الأول ج1(، )املجلد الثاين ج3، ج4(، )املجلد الثالث 
ج5(، )املجلد الرابع ج7، ج8(، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، د.ت.

  ومما ظل خمطوًطا، ورمبا طبع بع�شه، بعد �شدور املرجعني اللذين اعتمدنا عليهما:

1- الأبحاث البديعة يف وجوب الإجابة اإىل اأحكام ال�شريعة.

2- الأبحاث الر�شية يف الكالم على حديث »حب الدنيا راأ�س كل خطيئة«.

3- اإر�شاد الثقات اإىل اتفاق ال�شرائع على التوحيد واملعاد والنبوات.

4- اأمنية املت�شوق يف حتقيق حكم املنطق.

5- الآيات البديعة يف وجوب الإجابة اإىل اأحكام ال�شريعة.

6- بحث يف ال�شتدلل على ثبوت كرامات الأولياء.

7-    بحث يف اأن اإجابة الدعاء ل ينايف �شبق الق�شاء.

8-   البغية يف م�شاألة الروؤية )وفيه تابع ابن الوزير، وخالف املعتزلة، والزيدية، يف 
جواز روؤية اهلل يف الآخرة(.
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9-   التحف يف الإر�شاد اإىل مذهب اأهل ال�شلف.

10-   ر�شالة يف حكم الت�شال بال�شالطني.

11-   ر�شالة رفع املظامل واملاآمت.

12-   الرو�س الو�شيع يف الدليل املنيع على عدم انح�شار علم البديع.

خامتــــة

من مظاهر القيمة التاريخية لَعَلم، �شواء يف املجال الثقايف اأو ال�شيا�شي اأو 
القت�شادي، اأو غري هذا وذاك، اأن تكون له اآثار تتبدى فيمن ياأتي من بعده، لكن 
بالن�شبة لل�شوكاين، فلم يكن الأمر خا�شًعا لنف�س املقولة، اإل– يف الغالب- على 
امل�شتوى الفردي عند بع�س تالميذه املبا�شرين، اأو غري املبا�شرين، ويف ت�شورنا اأن 

هذا – رمبا - يرجع اإىل اأحد العوامل التالية، اأو كلها جمتمعة:

1-   كان الرجل منتمًيا اإىل ع�شر موغل يف تخلف املجتمع الذي ن�شاأ فيه، ومن 
تقدره  اأو  اإليه،  يدعو  ملا  حا�شنة  تكون  اأن  ميكن  بيئة  يف  نف�شه  يجد  فلم  ثم 
حق التقدير، وعلى �شبيل املثال، فبعد اأن زال حكم العثمانيني عن اليمن 
�شنة )1336هـ/ 1918م( ارتاح الأئمة الزيدية وا�شتقلوا يف جباله وتهائمه 
ا، وظلوا �شائدين نحو قرنني ون�شف ل ينازعهم خاللها اأي  كلها ا�شتقالًل تامًّ
منازع غريب. وقد كان ينتظر من الأئمة املذكورين، بعد اأن ا�شتقلوا و�شادوا 
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وهداأ بالهم اأن ين�شرفوا اإىل تنظيم �شئون اليمن واإعادة عمرانه بعد اأن اأنهكته 
احلروب والكوارث املا�شية، واأن يعنوا بامل�شاريع والأعمال اخلريية املفرو�س 
اإىل  البالغة  وال�شيطرة  العزيزين،  والف�شل  العلم  ذوي  اأمثالهم  من  �شدورها 
اأموال ال�شرائب وال�شدقات املاأخوذة من الرعية،  حد التقدي�س، ول �شيما 
وقد كانت جتبى اإليهم كلها دون هوادة، وتكنز يف خزائن �شنعاء، لكّن �شيًئا 

من ذلك مل يح�شل)1(.

هذا  كل  املذاق...  حلو  والطعام  ال�شجية،  والنغمة  اجلميلة،  الزهرة  اإن 
واأمثاله، لبد له من »جهة ا�شتقبال« تنفعل به وت�شتجيب، كذلك الفكر املتقدم، 
والعلم امل�شتنري، والعقلية املتعمقة، حتتاج كذلك اإىل »بيئة �شديقة«، قد ل تنفعل 
وت�شتجيب يف احلال، لكنها ت�شع من البذور والأ�ش�س التي ميكن اأن يبني عليها 
من ياأتون فيما بعد، لكن �شيخنا، �شادف بيئة مغايرة اإىل حد كبري، اإىل الدرجة 
»جيب  وكاأنه  الع�شرين،  القرن  منت�شف  بعد  ما  اإىل  ي�شل  اليمن  جعلت  التي 

ح�شاري« ينتمي اإىل ع�شور بعيدة يف ما�ٍس �شحيق.

2-   ي�شاف اإىل هذا موقع اليمن اجلغرايف، الذي جعلها تكاد تنف�شل عن مثيالتها 
من البلدان وال�شعوب العربية الإ�شالمية، �شحيح اأنها جزء من �شبه اجلزيرة 
العربية، لكن ق�شوة الظروف ال�شحراوية، طوال قرون وعقود، مل تتح توفري 
يف  يحدث  ما  يدرون  ل  اليمنيني  جعل  اليوم،  هو  مثلما  ات�شال،  و�شائل 

)1(   اأحمد و�شفي زكريا، رحلتي اإىل اليمن، دم�شق، دار الفكر، 1986، �س 66.



تقــدمي
7979

البلدان الأخرى، وبالتايل يندر، اإن مل ينعدم، التفاعل احل�شاري والتالقح 
الثقايف. و�شحيح اأن جزًءا وا�شًعا يقع على �شاحل املحيط، ويف الطريق اإىل 
بلدان اآ�شيا الو�شطى و�شرقيها، لكن مرة اأخرى، كانت نوعية احلكام من عينة 

هوؤلء الذين يريحهم اأن ي�شتمر من يحكمونهم يغطون يف نوم عميق.

العربية احلديثة، جند  النه�شة  رواد  واآخرين من  ال�شوكاين  نقارن بني  3-  وعندما 
ال�شوكاين، يقف فرًدا على الطريق، على غري ما كان من حممد بن عبد الوهاب 
لدعوته.  وع�شكرية  �شيا�شية  قوة  احت�شان  عن  ف�شاًل  »حركة«،  �شكل  الذي 
وكذلك، راأينا مثاًل اآخر يف احلركة ال�شنو�شية يف ليبيا، وابن بادي�س يف اجلزائر. 
�شحيح اأن العامل كله، ومنه العامل الإ�شالمي، �شهد مفكرين »فرديني«، مثل 
املناخ احل�شاري  هوؤلء  برز مع  والغزايل، لكن  والكندي  �شينا  وابن  الفارابي 
العام، الذي مثل بالن�شبة اإىل كل منهم الظهري »اجلماعي« الذي يوؤازر بع�س 

اأفراده، وي�شجع ما كان يطلقه هذا وذاك من اأفكار.

4-  ومع ذلك، فاإذا انتبهنا اإىل معيار اآخر لتقييم اجلهود الفكرية التي يبذلها هذا اأو 
ذاك من اأ�شحاب الراأي ومنتجي الثقافة، األ وهو مقدار تقدم ما خطوه قيا�ًشا 
على ما كان قبل اأن يوجدوا، ف�شوف جند ال�شوكاين قد �شكل بالفعل عالمة 

على الطريق ينبغي اأن ُيعرتف له بها.
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]مقدمة املوؤلف[ )1)

بسم اهلل الرمحن الرحيم

�أحمدك ال �أح�سي ثن�ًء عليك �أنت كم� �أثنيت على نف�سك، و�أ�سلي و�أ�سلم 
على ر�سولك و�آله و�أ�س�ألك �لتثبيت و�لهد�ية و�أعوذ بك من �خلذالن و�لغو�ية.

وبعد، ف�إين قد عزمت - عزم �هلل يل على  �خلري - على �أن �أجمع يف هذه 
�لورق�ت م� ينبغي لط�لب �لعلم �عتم�ده يف طلبه و�لتحلي به يف �إير�ده و�إ�سد�ره 
و�بتد�ئه و�نته�ئه، وم� ي�سرع فيه ويتدرج �إليه حتى يبلغ مر�ده على وجه يكون به 
ف�ئًز� مب� هو �لثمرة و�لعلة �لغ�ئية، �لتي هي �أول �لفكر و�آخر �لعمل. و�سميته »�أدب 

�لطلب ومنتهى �الأرب«.

�إىل  يتعدى  �أن  بّد  ال  وم�سيئته  �هلل  مبعونة  �لكالم  �أن  �الآن  �أت�سور  و�إين 
فو�ئد ومط�لب ينتفع به� �ملنتهي كم� ينتفع به� �ملبتدئ، ويحت�ج �إليه� �لك�مل كم� 

ر ويعده� �ملتحققون ب�لعرف�ن من �أعظم �لهد�ي�.  يحت�ج �إليه� �ملق�سّ

ف�أول م� على ط�لب �لعلم �أن يح�سن نيته وي�سلح طوّيته ويت�سور �أن هذ� 
�سبح�نه  �سرعه� �هلل  �لتي  �ل�سريعة  هو  �أر�ده  �لذي  و�الأمر  له  ق�سد  �لذي  �لعمل 

))) كل م� بني معقوفتني  ] [ هو زي�دة على �ملخطوطة �الأ�سلية للكت�ب. )هذ� �له�م�ش ي�سري �إىل �إ�س�فة مر�جعي مكتبة 
�الإ�سكندرية للن�ش �الأ�سلي للكت�ب، و�سوف ي�ستعمل �لرمز )م) الحًق� لالإ�س�رة �إىل ذلك). 
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لعب�ده، وبعث به� ر�سله، و�أنزل به� كتبه، ويجرد نف�سه عن �أن ي�سوب ذلك مبق�سد 
من مق��سد �لدني�، �أو يخلطه مب� يكدره من �الإر�د�ت �لتي لي�ست منه، كمن يريد 
به �لظفر ب�سيء من �مل�ل، �أو �لو�سول �إىل نوع من �ل�سرف، �أو �لبلوغ �إىل رئ��سة 
من رئ��س�ت �لدني�، �أو ج�ه يح�سله به. ف�إن �لعلم طّيب ال يقبل غريه وال يحتمل 
�أن  �الأحو�ل  ف�أقل  �لطيبة  �لرو�ئح  على  تغلب  مل  �إذ�  �خلبيثة  و�لرو�ئح  �ل�سركة، 
ت�س�ويه� ومبجرد هذه �مل�س�و�ة ال تبقي للطّيب ر�ئحة، و�مل�ء �ل�س�يف �لعذب �لذي 
ي�ستلذه �س�ربه كم� يكدره �ل�سيء �لي�سري من �مل�ء �مل�لح ف�ساًل عن غري �مل�ء من 
�ش لذته جمرد وجود �لقذ�ة فيه ووقوع �لذب�ب عليه. هذ� على  �لق�ذور�ت، بل ُيَنغِّ
فر�ش �أن جمرد ت�سريك �لعلم مع غريه له حكم هذه �ملح�سو�س�ت، وهيه�ت ذ�ك؛ 
ف�إن من �أر�د �أن يجمع يف طلبه �لعلم بني ق�سد �لدني� و�الآخرة فقد �أر�د �ل�سطط 
وغلط �أقبح �لغلط، ف�إن طلب �لعلم من �أ�سرف �أنو�ع �لعب�دة و�أجّله� و�أعاله�، وقد 
ق�ل �هلل �سبح�نه: نث ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںمث ]�لبينة/ 5[ فقّيد 
�الأمر ب�لعب�دة ب�الإخال�ش �لذي هو روحه�، و�سّح عن ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه 
و�آله و�سلم - حديث »�إمن� �الأعم�ل ب�لنّي�ت، و�إمن� لكل �مرئ م� نوى« وهو ث�بت يف 
� �أجمع جميع �أهل  دو�وين �الإ�سالم كله�، وقد تلقته �الأمة ب�لقبول، و�إن ك�ن �أح�ديًّ

�الإ�سالم على ثبوته و�سحته. 

وقد تقّرر يف علم �لبي�ن و�الأ�سول ب�أن )�إمن�) من �سيغ �حل�سر، وثبت �لقول 
بذلك عن �ل�سح�بة. ُروي عن �بن عب��ش �أنه �حتّج على �خت�س��ش �لرب� ب�لن�سيئة 
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يف  خ�لفوه  و�إمن�  فهمه  يف  �ل�سح�بة  يخ�لفه  ومل  �لن�سيئة«،  يف  �لرب�  »�إمن�  بحديث 
�حلكم م�ستدلني ب�أدلة �أخرى م�سرحة بثبوت رب� �لف�سل، وكم� �أن هذ� �لرتكيب 
ب�لني�ت كم� ورد يف  �أو  ب�لنية  �الأعم�ل  م� ذكرن�ه من �حل�سر، كذلك لفظ  يفيد 
بع�ش �ألف�ظ �حلديث �لث�بتة يف �ل�سحيح، ف�إن �الألف و�لالم تفيد �ال�ستغر�ق وهو 
ي�ستلزم �حل�سر، وهكذ� ورد يف بع�ش �ألف�ظ �حلديث ال عمل �إال بنّية، وهي �أي�ًس� 
من �سيغ �حل�سر بل هي �أقو�ه�، و�ملر�د ب�الأعم�ل هن� �أفع�ل �جلو�رح حتى �لل�س�ن 
فتدخل �الأقو�ل ومن ن�زع يف ذلك فقد �أخط�أ، ثم ال بد لقوله ب�لني�ت من تقدير 
متعلق ع�م؛ لعدم ورود دليل يدل على �ملتعلق �خل��ش، فيقدر �لوجود �أو �لكون 
�أو �ال�ستقر�ر �أو �لثبوت �أو م� يفيد مف�د ذلك، فيكون �لتقدير �إمن� وجود �الأعم�ل 
وكونه� و��ستقر�ره� �أو ثبوته� ب�لني�ت فال وجود �أو ال كون �أو ال ��ستقر�ر �أو ال ثبوت 

مل� مل يكن كذلك وهو م� لي�ش فيه نية. 

�إن تقدير �لثبوت و�لوجود و�لكون ونحوه� ي�ستلزم عدم وجود  ال يق�ل 
�لذ�ت مع عدم �لنية وقد وجدت يف �خل�رج، الأن� نقول �ملر�د �لذ�ت �ل�سرعية وهي 
غري موجودة وال �عتب�ر بوجود�ت غري �سرعية، ونفي �لذ�ت هو �ملعنى �حلقيقي 
وجود  ُفر�ش  لو  �أنه  على  هن�،  �س�رف  وال  ل�س�رف  �إال  غريه  �إىل  عنه  ُيعدل  فال 
�س�رف �إىل �ملعنى �ملج�زي مل يكن �ملقدر ههن� �إال �ل�سحة �أو م� يفيد مف�ده�، وهي 
ال  وثبوته�  �الأعم�ل  �أن ح�سول  ذكرن�  م�  مبجموع  فتقرر  �لذ�ت،  لنفي  م�ستلزمة 
يكون �إال ب�لنية، فال ح�سول �أو ال ثبوت مل� لي�ش كذلك، فكل ط�عة من �لط�ع�ت 
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وعب�دة من �لعب�د�ت �إذ� مل ت�سدر عن �إخال�ش نية وح�سن طوّية ال �عتد�د به� 
وال �لتف�ت �إليه�، بل هي �إن مل تكن مع�سية ف�أقل �الأحو�ل �أن تكون من �أعم�ل 

�لعبث �لتي هي مب� ي�سدر عن �ملج�نني �أ�سبه منه� مب� ي�سدر عن �لعقالء.

و��ستح�س�ره  �ل�سروع  ت�سّوره عند  �لعلم  م� يجب على ط�لب  �أهم  ومن 
عند �ملب��سرة، بل ويف كل وقت من �أوق�ت طلبه مبتدًي� ومنتهًي� متعّلًم� وع�ملً�، �أن 
يقّرر عند نف�سه �أن هذ� �لعمل �لذي هو ب�سدده هو حت�سيل �لعلم كم� �سرعه �هلل 
لعب�ده، و�ملعرفة مل� تعّبدهم به يف حمكم كت�به وعلى ل�س�ن ر�سوله، و�لوقوف على 
�ملطلب  هذ�  و�إن   - و�سلم  و�آله  عليه  �هلل  �سلى   - ور�سوله    �هلل  �أ�سر�ر كالم 
�لذي هو ب�سبب حت�سيله لي�ش هو من �ملط�لب �لتي يق�سده� من هو ط�لب للج�ه 
مب�  �لعلم  غ�يته  وتكون  �سبح�نه،  �لرب  به  يت�جر  مطلب  هو  بل  و�لري��سة،  و�مل�ل 
بعث �هلل به ر�سله و�أنزل فيه كتبه، وذلك �سبب �لظفر مب� عند �هلل من خري، ومثل 
هذ� ال مدخل فيه لع�سبية وال جم�ل عنده حلمية، بل هو �سيء بني �هلل �سبح�نه 
وبني جميع عب�ده، تعّبدهم به تعّبًد� مطلًق� �أو م�سروًط� ب�سروط، و�أنه ال يخرج عن 
ذلك فرد من �أفر�دهم بل �أقد�مهم مت�س�وية يف ذلك ع�ملهم وج�هلهم و�سريفهم 
وو�سيعهم وقدميهم وحديثهم، لي�ش لو�حد منهم �أن يّدعي �أنه غري متعّبد مب� تعّبد 
�هلل به عب�ده، �أو �أنه خ�رج عن �لتكليف، �أو �أنه غري حمكوم عليه ب�أحك�م �ل�سرع 
ومطلوب منه م� طلبه �هلل من �س�ئر �لن��ش، ف�ساًل عن �أن يرتقي �إىل درجة �لت�سريع 
و�إثب�ت �الأحك�م �ل�سرعية وتكليف عب�د �هلل �سبح�نه مب� ي�سدر عنه من �لر�أي، ف�إن 
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هذ� �أمر مل يكن �إال هلل �سبح�نه ال لغريه من �لب�سر ك�ئًن� من ك�ن �إال فيم� فو�سه �إىل 
ر�سله، ولي�ش لغري �لر�سل يف هذ� مدخل بل �لر�سل �أنف�سهم متعّبدون مب� تعّبدهم 
�هلل به، مكّلفون مب� كلفهم به، مطلوبون مب� طلبه منهم وتخ�سي�سهم ب�أمور ال تكون 
لغريهم ال يوجب خروجهم عن كونهم كذلك، بل هم من جملة �لب�سر ومن �أفر�د 
�لعب�د يف �لتكليف مب� ج�وؤو� به عن �هلل، وقد �أخربو� بهذ� و�أخرب به �هلل عنهم كم� 
يف غري مو�سع من �لكت�ب �لعزيز ومن �ل�سّنة �ملطهرة، وكم� وقفن� عليه يف �لتور�ة 

و�الإجنيل و�لّزبور مكرًر� يف كل و�حد منه�. 

و�إذ� ك�ن هذ� ح�ل �لر�سل - عليهم �ل�سالة و�ل�سالم - يف �لتعبد ب�الأحك�م 
�ل�سرعية و�لتوقف يف �لتبليغ على م� �أمرهم �هلل تع�ىل بتبليغه، فال ي�سّرعون لعب�ده 
�إال م� �أذن لهم �هلل به و�أمرهم ب�إبالغه، ولي�ش لهم من �الأمر �سيء �إال جمرد �لبالغ 
معنى  هو  كم�  به،  وتعّبدهم  لهم  �سرعه  فيم�  عب�ده  وبني  بينه  و�لتو�سط  �هلل  عن 
�ل�سرع،  �أهل  وم�سطلح  �للغة  علم  يعرف  عند من  و�سرًع�  لغًة  و�لر�س�لة  �لر�سول 
�إثب�ت �جته�د �الأنبي�ء ونفيه؛  وال ين�يف هذ� وقوع �خلالف بني �أئمة �الأ�سول يف 
ف�إن �خلالف �ملحرر يف هذه �مل�س�ألة لفظي عند من �أن�سف وحقق، فكيف بح�ل 
غريهم من عب�د �هلل ممن لي�ش هو من �أهل �لر�س�لة وال جعله �هلل من �أهل �لع�سمة 
ك�ل�سح�بة ف�لت�بعني فت�بعيهم من �أئمة �ملذ�هب ف�س�ئر حملة �لعلم؟ ف�إن من زعم 
�أن لو�حد من هوؤالء �أن ُيْحِدث يف �سرع �هلل م� مل يكن فيه، �أو يتعّبد عب�د �هلل 
مب� هو خ�رج عن م� هو منه، فقد �أعظم على �هلل �لفرية وتقّول على �هلل تع�ىل مب� 
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مل يقل، و�أوقع نف�سه يف هّوة ال ينجو منه�، وطرحه� يف مطرح �سوء، وو�سعه� يف 
مو�سع �سّر، ون�دى على نف�سه ب�جلهل و�جلر�أة على �هلل تع�ىل و�ملخ�لفة مل� ج�ءت به 
�ل�سر�ئع وم� �أجمع عليه �أهله�؛ ف�إن هذه رتبة مل تكن �إال هلل ومنزلة ال ينزله� غريه 
وال يّدعيه� �سو�ه، فمن �دع�ه� لغريه ت�سريًح� �أو تلويًح� فقد �أدخل نف�سه يف ب�ب 
من �أبو�ب �ل�سرك، وك�ن ذلك هو �لف�ئدة �لتي ��ستف�ده� من طلبه و�لربح �لذي 
ربحه من تعبه ون�سبه، و�س�ر ��ستغ�له ب�لعلم جن�يًة عليه وحمنًة له وم�سيبًة �أ�س�ب 
ر�حة.  �لطلب يف  وعدم  ب�جلهل  عنه�  ك�ن  ومع�سية  �إليه�،  ق�ده�  وبلّية  نف�سه  به� 
وهكذ� من مل يح�سن لنف�سه �الختي�ر وال �سلك فيه� م�س�لك �الأبر�ر وال �قتدى 

مبن �أمر �هلل �القتد�ء به من �أهل �لعلم �للذين جعلهم حمالًّ لذلك ومرجعة.

بركة  �لذي ميحق  �لعظيم  �ل�سرر  فيه من  مب�  تقرر لك هذ� وعلمت  ف�إذ� 
�لعلم وي�سّوه وجهه، وي�سرّيه بعد �أن ك�ن من �لعب�د�ت �لتي ال ت�سبهه� ط�عة وال 
مت�ثله� قربة، مع�سية حم�سة وخطيئة خ�ل�سة، تبنّي لك نفع م� �أر�سدتك �إليه من 
�أن تكون من�سًف� غري  له لك  م� يح�سّ و�أهم  �أرك�نه  �أعظم  �لذي من  �الإمي�ن  حتري 
فال  لديك  و�أم�نته  عندك  �هلل  وديعة  ف�إنه�  �ل�سريعة،  هذه  من  �سيء  ب يف  متع�سّ
تخنه� ومتحق بركته� ب�لتع�سب لع�مل من علم�ء �الإ�سالم ب�أن جتعل م� ي�سدر عنه 
من �لر�أي وُيروى له من �الجته�د حجة عليك وعلى �س�ئر �لعب�د، ف�إنك �إن فعلت 
ًد�؛ ويف  ًد� ال متعبِّ ًف� ومتعبَّ ًف� ال مكلَّ ًع� ومكلِّ ذلك كنت قد جعلته �س�رًع� ال مت�سرِّ
هذ� من �خلطر عليك و�لوب�ل لك م� قدّمن�ه، ف�إنه و�إن ف�سلك بنوع من �أنو�ع �لعلم 



99

وف�ق عليك مبدرك من مد�رك �لفهم فهو مل يخرج بذلك عن كونه حمكوًم� عليه 
د به، ف�ساًل عن �أن يرتفع عن هذه �لدرجة �إىل درجة يكون ر�أيه  ًد� مب� �أنت متعبِّ متعبَّ
فيه� حجة على �لعب�د و�جته�ده لديه� الزًم� لهم، بل �لو�جب عليك �أن تعرتف 
�أن ذلك �الجته�د  �لعلم، معتقًد�  ب�ل�سبق وتقّر له بعلو �لدرجة �لالئقة به يف  له 
�لذي �جتهده و�الختي�ر �لذي �خت�ره لنف�سه بعد �إح�طته مب� ال بّد منه هو �لذي ال 
يجب عليه غريه وال يلزمه �سو�ه؛ مل� ثبت يف �ل�سحيح عنه - �سلى �هلل عليه و�آله 
و�سلم - من طرق �أنه »�إذ� �جتهد �حل�كُم ف�أ�س�ب  فله �أجر�ن و�إن �جتهد ف�أخط�أ فله 
�أجر« ويف خ�رج �ل�سح�ح من طرق »�أنه �إذ� �أ�س�ب فله ع�سرة �أجور« وقد �سححه 

�حل�كم يف �مل�ستدرك، وف�سل �هلل و��سع وعط�وؤه جّم. 

بل  عليك،  �أو خط�أه خط�أ  لك  �سو�ب  �سو�به  �أن  تعتقد  �أن  لك  ولي�ش 
مب� يدخل حتت طوقك،  و�لبحث  و�الجته�د  نف�سك على �جلد  توطن  �أن  عليك 
وحتيط به قدرتك حتى تبلغ �إىل م� بلغ �إليه من �أخذ �الأحك�م �ل�سرعية من ذلك 
ف�إن  �لعمل،  و�آخر  �لفكر  �أول  هو  �لذي  و�ملوطن  �سو�ه،  معدن  ال  �لذي  �ملعدن 
ظفرت به فقد تدرجت من هذه �لبد�ية �إىل تلك �لنه�ية، و�إن ق�سرت عنه مل تكن 
ملوًم� بعد �أن قررت عند نف�سك و�أثبت يف ت�سّورك �أنه ال حجة �إال هلل، وال حكم 
�إال منه، وال �سرع �إال م� �سرعه، و�أن �جته�د�ت �ملجتهدين لي�ست بحجة على �أحد 
�إىل  �ل�سريعة يف �سيء، بل هي خمت�سة مبن �سدرت عنه ال تتعد�ه  وال هي من 
غريه، وال يجوز له �أن يحمل عليه �أحًد� من عب�د �هلل، وال يحل لغريه �أن يقبله� عنه 

مقدمة املوؤلف
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ويجعله� حجة عليه يدين �هلل به�، ف�إن هذ� �سيء مل ي�أذن �هلل به، و�أمر مل ي�سوغه 
الأحد من عب�ده، وال يغّرك م� ��ستدل به �لق�ئلون بجو�ز �لتقليد؛ ف�إنه ال داللة يف 
�سيء مم� ج�ءو� به على حمّل �لنز�ع، وقد �أو�سحن� ذلك يف موؤلف م�ستقل وهو 
)�لقول �ملفيد يف حكم �لتقليد) ف�رجع �إليه �إن بقي يف �سدرك حرج، ف�إنك تقف 

فيه على م� يريحك وينثلج به �سدرك ويفرخ عنده روعك.

ف�إن قلت: وكيف يقتدر على ت�سّور م� �أر�سدت �إىل ت�سوره، ويتمكن من 
توطني نف�سه على م� دللت عليه َمن �أر�د �ل�سروع يف �لعلم ب�دئ بدء، وهو �إذ ذ�ك 
ال يدري م� �ل�سرع وال يتعقل �حلجة وال يعرف �الإن�س�ف وال يهتدي �إىل م� هديته 
�إليه �إال بعد �أن يتمّرن ومي�ر�ش، ويكون له من �لعلم م� يفهم به م� تريد منه؟ قلت: 
م� �أر�سدُت �إليه يعرف مبجرد �لعقل و�سالمة �لفطرة، وعدم ورود م� يرد عليه� مم� 
يغريه�، وعلى فر�ش ورود �سيء من �ملغرّي�ت عليه� ك�عتق�د حقية �لتقليد ونحوه، 
ملط�بقته  وهلة  ب�أول  �لطبع  يقبله  �أمر  هذ�  ف�إن  تنبيه،  ب�أدنى  يح�سل  ذلك  ف�رتف�ع 
للو�قع وحقيته وكل م� ك�ن كذلك فهو مقبول، و�لطب�ئع تنفعل له �نفع�اًل ب�أي�سر 
عمل و�أقل �إر�س�د، وهذ� �أمر يعلمه كل �أحد وي�سرتك يف معرفته �أفر�د �لن��ش على 
�ختالف طبق�تهم؛ ولهذ� نّبه عليه �ل�س�رع فق�ل: »كلُّ مولود ُيْولُد على �لفطرة، 

ر�نه وميج�س�نه« وهو ث�بت يف �ل�سحيح. د�نه وين�سِّ ولكن �أبو�ه يهوِّ

و�إين �أخربك �أيه� �لط�لب عن نف�سي حتدًث� بنعمة �هلل �سبح�نه، ثم تقريًب� 
و�إنه  ث�بت يف غر�ئزهم.  �لن��ش  �الأمر ك�من يف طب�ئع  �أن هذ�  مل� ذكرت لك من 
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من �لفطرة �لتي فطر �هلل �لن��ش عليه�، �إين مل� �أردت �ل�سروع يف طلب �لعلم ومل 
�إذ ذ�ك قد عرفت �سيًئ� منه حتى م� يتعلق ب�لطه�رة و�ل�سالة �إال جمّرد م�  �أكن 
�أول  فك�ن  ونحوهم�،  و�لطه�رة  �ل�سالة  لكيفية  �لكبري  تعليم  من  �ل�سغري  يتلق�ه 
بحث ط�لعته بحث كون �لفرجني من �أع�س�ء �لو�سوء يف »�الأزه�ر« و�سرحه؛ الأن 
�ل�سيخ �لذي �أردت �لقر�ءة عليه و�الأخذ عنه ك�ن قد بلغ يف تدري�ش تالمذته �إىل 
هذ� �لبحث، فلم� ط�لعت هذ� �لبحث قبل �حل�سور عند �ل�سيخ ر�أيت �ختالف 
�الأقو�ل فيه، ف�س�ألت و�لدي رحمه �هلل عن تلك �الأقو�ل: �أيه� يكون �لعمل عليه؟ 
فق�ل: يكون �لعمل على م� يف �الأزه�ر. فقلت: هل �س�حب �الأزه�ر �أكرث علًم� من 
هوؤالء؟ ق�ل: ال، قلت: فكيف ك�ن �تب�ع قوله دون �أقو�لهم الزًم�؟ فق�ل: ��سنع 
كم� ي�سنع �لن��ش ف�إذ� فتح �هلل عليك ف�ستعرف م� ي�أخذ به وم� يرتك. ف�س�ألت �هلل 
عند ذلك �أن يفتح عليَّ من مع�رفه م� يتميز يل به �لر�جح من �ملرجوح، وك�ن هذ� 
يف �أول بحث نظرته و�أول مو�سع در�سته وقعدت فيه بني يدي �لعلم، ف�عترب بهذ� 

وال ت�ستبعد م� �أر�سدتك �إليه فتحرم بركة �لعلم ومتحق ف�ئدته.

ثم م� زلت بعد ذلك كم� و�سفت لك، �أنظر يف م�س�ئل �خلالف و�أدر�سه� 
�لتقليد من حقية بع�سه� مبجرد �الإْلف  �أهل  �أعتقد م� يعتقده  �ل�سيوخ وال  على 
و�لع�دة و�العتق�د �لف��سد و�القتد�ء مبن ال ُيقتدى به، بل �أ�س�ئل من عنده علم 
ب�الأدلة عن �لر�جح، و�أبحث يف كتب �الأدلة عن كل م� له تعلق بذلك، و�أ�سرتوح 
�إليه و�أتعلل به مع �جلد يف �لطلب و��ستغر�ق �الأوق�ت يف �لتعلم خ�سو�ًس� علوم 
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من  �أت�سوره  كنت  مل�  ز�يًد�  ن�س�ًط�  �إليه�  ن�سطت  ف�إين  به�،  يلتحق  وم�  �الجته�د 
�النتف�ع به� حتى فتح �هلل مب� فتح ومنح م� منح، فله �حلمد كثرًي� حمًد� ال يح�ط 

به، وال ميكن �لوقوف على كنهه. 

ف�إذ� وّطنت نف�سك �أيه� �لط�لب على �الإن�س�ف وعدم �لتع�سب ملذهب 
و�حدة يف  مبنزلة  �لن��ش جميًع�  بل جعلت  �لعلم�ء،  لع�مل من  �ملذ�هب وال  من 
كونهم منتمني �إىل �ل�سريعة حمكوًم� عليهم به�، ال يجدون الأنف�سهم عنه� خمرًج� 
وال ي�ستطيعون متحواًل ف�ساًل عن �أن يرتقو� �إىل )م� هو فوق ذلك من كونه يجب 
على �أحد من �الأمة �لعمل على ر�أي) و�حد منهم �أو يلزمه تقليده وقبول قوله؛ 
فقد فزت ب�أعظم فو�ئد �لعلم وربحت ب�أنف�ش فر�ئده، والأمر م� جعل �سلى �هلل عليه 
و�آله و�سلم �ملن�سف �أعلم �لن��ش و�إن ك�ن مق�سًر�، ف�إنه �أخرج �حل�كم يف �مل�ستدرك 
و�سححه مرفوًع� »�أعلم �لن��ش �أب�سرهم ب�حلق �إذ� �ختلف �لن��ش، و�إن ك�ن مق�سًر� 
�مل�ستدرك،  فلري�جع  حفظي  يف  هكذ�  �إ�سته«  على  يزحف  ك�ن  و�إن  �لعمل،  يف 
�أعلم �لن��ش وجعل ذلك  ف�نظر كيف جعل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم �ملن�سف 
هو �خل�سلة �ملوجبة لالأعلمية، ومل يعترب غريه�، و�إمن� ك�ن �أب�سر �لن��ش ب�حلق �إذ� 
�ختلف �لن��ش الأنه مل يكن لديه هوى وال حمّية وال ع�سبية ملذهب من �ملذ�هب 
�أو ع�مل من �لعلم�ء؛ ف�سفت غريزته عن �أن تتكدر ب�سيء من ذلك، فلم يكن له 
م�أرب وال مق�سد �إال جمرد معرفة م� ج�ء عن �ل�س�رع؛ فظفر بذلك ب�سهولة من 
غري م�سّقة وال تعب؛ الأنه موجود �إم� يف كت�ب �هلل، وهو بني �أظهرن� يف �مل�س�حف 
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�ل�سريفة مف�سر بتف��سري �لعلم�ء �ملوثوق بهم، و�إم� يف �سنة ر�سول �هلل - �سلى �هلل 
�أدلة �مل�س�ئل من  �أي�ًس� موجودة، قد �ألف �أهل �لعلم يف  عليه و�آله و�سلم - وهي 
�ل�سّنة كتًب� متنوعة، منه� م� هو على �أبو�ب �لفقه، ومنه� م� هو على حروف �ملعجم 
فج�وؤو�  و�سعفه�  وح�سنه�  �سحته�  على  �الأئمة  تكلم  قد  ثم  ي�سرًي�،  تن�وله  فك�ن 
مب� ال يحت�ج �لن�ظر معه �إىل غريه، وو�سعو� يف ذلك موؤلف�ت م�ستملة على ذلك 
��ستم�اًل على �أح�سن وجه و�أبدع �أ�سلوب، ثم �أو�سحو� م� يف �ل�سّنة من �لغريب، 
�إليه  �ملتع�ر�س�ت، ورجحو� م� هو ر�جح، ومل يدعو� �سيًئ� تدعو  بل وجمعو� بني 
�حل�جة، ف�إذ� وقف على ذلك من قد ت�أهّل لالجته�د وظفر بعلومه �أخذه �أخذ غري 
ن�فرة عن  �إليه،  نف�سه، �س�كنة  به  �أخذ من مل يكن كذلك، وعمل عليه مطمئنة 

غريه، ه�ربة منه.
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موبق�ت  يف  و�لوقوع  �الإن�س�ف  د�ئرة  عن  �خلروج  �أ�سب�ب  �أن  و�علم 
:� �لتع�سب كثرية جدًّ

]اأوًل: اأثر البيئة والتن�شئة الجتماعية وق�شور العلماء عن اأداء ر�شالتهم[

 فمنه� - وهو �أكرثه� وقوًع� و�أ�سده� بالًء - �أن ين�س�أ ط�لب �لعلم يف بلد من 
�لبلد�ن �لتي قد متذهب �أهله� مبذهب معنّي و�قتدو� بع�مل خم�سو�ش، وهذ� �لد�ء 
قد طبق يف بالد �الإ�سالم وعم �أهله� ومل يخرج عنه �إال �أفر�د قد يوجد �لو�حد 
منهم يف �ملدينة �لكبرية وقد ال يوجد؛ الأن هوؤالء �لذين �ألفو� هذه �ملذ�هب قد 
مب�ين  �لدين  عن  خ�رج  عنه�  خرج  م�  و�أن  �ل�سريعة،  هي  �أنه�  يعتقدون  �س�رو� 
هذ�  ف�أهل   ،]32 ]�لروم/  يئمث  ىئ   مئ   حئ   جئ     نث  �ملوؤمنني  ل�سبيل 
و�لبدعة،  و�ل�سالل  �خلط�أ  على  و�أن غريهم  ب�أيديهم،  �حلق  �أن  يعتقدون  �ملذهب 
�آب�ءهم  ن�س�أو� فوجدو�  �أنهم  و�ل�سبب  يق�بلونهم مبثل ذلك؛  �الآخر  و�أهل �ملذهب 
و�س�ئر قر�ب�تهم على ذلك، ورثه �خللف عن �ل�سلف و�الآخر عن �الأول، و�ن�سم 

]الف�شل الأول[
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�إىل ذلك ق�سورهم عن �إدر�ك �حلق�ئق ب�سبب �لتغيري �لذي ورد عليهم ممن وجوده 
قبلهم، و�إذ� ُوجد فيهم من يعرف �حلق و�ملحقني، فهو ال ي�ستطيع �أن ينطق بذلك 
على  �أو  نف�سه  على  يخ�فه  مل�  ف�ساًل عن غريه،  قر�بته  و�أقرب  �أخ�ش خو��سه  مع 
فيح�سل  �لدينية،  �لعز�ئم  وتب�ين  �ملق��سد  �ختالف  بح�سب  ج�هه  على  �أو  م�له 
من ق�سور هوؤالء مع تغرّي فطرهم مبن �أر�سدهم �إىل �لبق�ء على م� هم عليه و�عتق�د 
�أنه �حلق وخالفه �لب�طل، و�سكوت من له فطنة ولديه عرف�ن وعنده �إن�س�ف عن 
تعليمهم مع�مل �الإن�س�ف، وهد�يتهم �إىل طرق �حلق، م� يوجب جمودهم على م� 
هم عليه، و�عتق�دهم �أن �حلق مق�سور عليه منح�سر فيه، و�أن غريه لي�ش من �لدين 
�أو يعمل على م� ال  �لعلم�ء يفتي بخالفه  ف�إذ� �سمع ع�ملً� من  وال هو من �حلق، 
يو�فقه، �عتقد �أنه من �أهل �ل�سالل ومن �لّدع�ة �إىل �لبدعة، وهذ� �إذ� عجز عن 
�إنز�ل �ل�سرر به بيده �أو ل�س�نه، ف�إن متكن من ذلك فعله معتقًد� �أنه من �أعظم م� 
يتقّرب به �إىل �هلل ويدخره يف �سح�ئف ح�سن�ته ويت�جر �هلل به، وهذ� معلوم لكل 

�أحد، وقد �س�هدن� منه م� ال ي�أتي عليه ح�سر وال حتيط به عب�رة. 

به  جت�وز  �إىل حد  يخ�لفه  من  مع�د�ة  �ملتع�سب يف  هذ�  يبلغ  قد  بل 
عد�وته لليهود و�لن�س�رى، ولو علم �ملخدوع �ملغرور ب�أن �سعيه �سالل وعمله 

وب�ل و�أنه من  نث ڳ   ڳ  .  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  
ڻ    ڻ  ڻمث  ]�لكهف/ 03)-04)[ الأق�سر عن غو�يته و�رعوى عن 
بع�ش جهله، لكنه جهل قدر نف�سه وخ�سر�ن �سعيه، وحت�مى غريه من �أهل 
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على  فيه خم�فة  هو  م�  ف�س�د  على  وتنبيهه  �حلق  �إىل  �إر�س�ده  و�لفهم  �ملعرفة 
نف�سه منه وممن ي�س�بهه يف ذلك؛ فتع�ظم �ل�سر وطم �لبالء وتف�قم �الأمر وعّم 
تقت�سيه  وم�  عقله  �إىل  ورجع  �الإن�س�ف  بعني  �ملتع�سب  ذلك  نظر  ولو  �ل�سرر. 
فطرته �الأ�سلية لكف عن فعله و�أق�سر عن غيه وجهله، ولكنه قد حيل بينه وبني 
ذ�ك، وفرغ �ل�سيط�ن منه �إال من ع�سم �هلل وقليل م� هم. وهكذ� �س�حب �ملعرفة 
وح�مل �حلجة وث�قب �لفهم لو وّطن نف�سه على �الإر�س�د وتكلم بكلمة �حلق ون�سر 
و�سكر  م�سر�ه  بتبيينه؛ حلمد  �هلل  �أمره  م�  تبيني  وق�م يف  دينه  ون�سر  �سبح�نه  �هلل 
به  وعد  م�  و�سدق  وق�يته  وعج�ئب  �سنعه  بد�ئع  من  �سبح�نه  �هلل  و�أر�ه  ع�قبته، 

من قوله نثچ  چ  چ  چمث ]�حلج/ 40[  نثۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ثب�ًت�، وي�سد من ع�سده، ويقوي قلبه يف  ]حممد/7[ م� يزيده  ۈ  ٴۇمث  

ن�سرة �حلق ومع��سدة �أهله.

ومن ت�أمل �الأمر كم� ينبغي عرف �أن كل ق�ئم بحجة �هلل �إذ� بّينه� للن��ش 
كم� �أمره �هلل، و�سدع ب�حلق، و�سرب ب�لبدعة يف وجه �س�حبه�، و�ألقم �ملتع�سب 
مع وجود  �لر�أي  مت�ّسكه مبح�ش  و�أنه يف  لعب�ده،  �هلل  �سرعه  م�  له  و�أو�سح  حجًر�، 
ُقِبَل  ف�إن  �لعمي�ء،  ور�كب  ع�سوي  �ل�سرع، كخ�بط  �س�حب  �لث�بت عن  �لربه�ن 
منه ظفر مب� وعده ر�سول �هلل – �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - من �الأجر يف حديث 
ُيْقبل منه ك�ن قد فعل م�  »الأن يهدي �هلل على يديك رجاًل« �حلديث، و�إن مل 
وخرج  ب�إف�س�ئه،  �هلل  �أمره  �لذي  �لعلم  كتم  من  نف�سه  وخّل�ش  عليه،  �هلل  �أوجب 
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�لبين�ت و�لهدى، ودفع  �أنزل �هلل من  �أن يكون من �لذين يكتمون م�  من ورطة 
�هلل عنه م� �سّولته له نف�سه �الأّم�رة من �لظنون �لك�ذبة، و�الأوه�م �لب�طلة، و�نتهى 
ح�له �إىل �أن يكون كعبه �الأعلى، وقوله �الأرفع، ومل يزده ذلك �إال رفعًة يف �لدني� 
� عند عب�د �هلل، وظفًر� مب� وعد �هلل به عب�ده �ملتقني. وهم و�إن �أر�دو�  و�الآخرة، وحظًّ
�أن ي�سعوه بكرثة �الأق�ويل وتزوير �ملط�عن وتلفيق �لعيوب، وتو�عدوه ب�إيق�ع �ملكروه 
به و�إنز�ل �ل�سرر عليه، فذلك كله ينتهي �إىل خالف م� قدروه، وعك�ش م� ظنوه، 

وك�نت �لع�قبة للمتقني كم� وعد به عب�ده �ملوؤمنني نثۉ  ې  ې      ې   ې  
ىمث   ]ف�طر/ 43[  نث ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌمث ]�لبقرة/ 93)[. 

�أمر �هلل،  �ملبلغني له كم�  �لق�ئمني ب�حلق،  �أحو�ل كثري من  تتبّعت  ولقد 
وقوة  يت  �ل�سِّ وبعد  �الأحدوثة  ين�لون من ح�سن  �إىل �حلق؛ فوجدتهم  �ملر�سدين 
يبلغه  ال  م�  �لن��ش،  يف  وقبوله�  وطري�نه�  �ملوؤلف�ت  ونف�ق  �لعلم  و�نت�س�ر  �ل�سهرة 
مذ�هبهم  ��ستهرت  ممن  جم�عًة  هن�  لك  و�س�أذكر  �سو�هم،  من  ين�له  وال  غريهم 
ك�إم�م  ن�لهم،  م�  �ملحنة  من  ن�لهم  م�  بعد  م�سنف�تهم  وط�رت  �أقو�لهم  و�نت�سرت 
�أن�ش ف�إنه بلي بخ�سوم وع�د�ه ملوك، فن�سر �هلل مذ�هبه يف  د�ر �لهجرة م�لك بن 
�الأقط�ر و��ستهر من �أقو�له م� مالأ �الأجن�د و�الأغو�ر. كذلك �الإم�م �أحمد بن حنبل 
رب  و�سُ �طالع،  له  من  على  يخفى  ال  م�  منح  هي  �لتي  �ملحن  من  له  وقع  ف�إنه 
بني يدي �ملعت�سم �لعب��سي �سربً� مربًح�، وهّمو� بقتله مرًة بعد مرًة، و�سجنوه يف 
�الأمكنة �ملظلمة، وكبلوه ب�حلديد، ونوعو� له �أنو�ع �لعذ�ب، فن�سر �هلل من علومه 
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�لع�قبة له، ف�س�ر بعد ذلك  �إي�س�ح، وك�نت  �إىل  بي�ن وال يفتقر  �إىل  م� ال يحت�ج 
ن �لن��ش كلم�ته و�نتفعو�  �إم�م �لدني� غري مد�فع، ومرجع �أهل �لعلم غري من�زع، ودوَّ
به�، وك�ن يتكلم ب�لكلمة فتطري يف �الآف�ق، ف�إذ� تكلم يف رجل بجرح تبعه �لن��ش 
وبطل علم �ملجروح، و�إن تكلم يف رجل بتعديل ك�ن هو �لعدل �لذي ال يحت�ج 
بعد تعديله �إىل غريه، ثم �الإم�م حممد بن �إ�سم�عيل �لبخ�ري �أ�س�به من حممد 
هلّي و�أتب�عه من �ملحنة م� م�ت به كمًد�، ثم جعل �هلل تع�ىل كت�به  بن يحيى �لذُّ
�جل�مع �ل�سحيح كم� ترى، �أ�سح كت�ب يف �لدني� و�أ�سهر موؤلف يف �حلديث، و�أجل 

دفرت من دف�تر �الإ�سالم. 

�ملغربي  حزم  ك�بن  طويل  بدهر  هوؤالء  بعد  ج�ء  من  �أحو�ل  �نظر  ثم 
�إر�س�د  من  �أظهره  م�  ب�سبب  �أ�سيب مبحن عظيمة  ف�إنه  هـ)،  )�الأندل�سي ت456 
�لن��ش �إىل �لدليل، و�ل�سدع ب�حلق وت�سعيف علم �لر�أي، حتى �أف�سى ذلك �إىل 
�متح�ن �مللوك له و�إيق�عهم به وت�سريده من مو�طنه وحتريق م�سّنف�ته، ومع ذلك 
ن�سر �هلل من علومه م� �س�ر عند كل فرقة، ويف كل بالد، وبني ظهر�ين كل ط�ئفة، 
ثم كذلك �سيخ �الإ�سالم تقي �لدين بن تيمية �أحمد بن عبد �حلليم )ت728هـ)، 
ف�إنه مل� �أب�ن للن��ش ف�س�د �لر�أي و�أر�سدهم �إىل �لتم�سك ب�لدليل، و�سدع مب� �أمره 
�لعلم،  �إىل  �ملنتمني  من  طو�ئف  عليه  ق�م  الئم،  لومة  �هلل  يف  يخف  ومل  به،  �هلل 
�ملنتحلني له من �أهل �ملن��سب وغريهم، فم� ز�لو� يح�ولون وي�س�ولون وي�سعون به 
�إىل �مللوك، ويعقدون له جم�ل�ش �ملن�ظرة، ويفتون ت�رًة ب�سفك دمه، وت�رًة بت�سريده، 
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وت�رًة ب�عتق�له، فن�سر �هلل من فو�ئده م� مل ين�سر بع�سه الأحد من مع��سريه، وترجمه 
�أعد�وؤه ف�ساًل عن �أ�سدق�ئه برت�جم مل يتي�سر لهم مثله�، وال م� يق�ربه� الأحد من 
�لذين يتع�سبون لهم ويد�أبون يف ن�سر ف�س�ئلهم ويطروؤون يف �إطر�ئهم، وجعل �هلل له 
يت وُبعد �ل�سهرة م� مل يكن الأحد من �أهل ع�سره، حتى �ختلف  من �رتف�ع �ل�سّ
من ج�ء بعد ع�سره يف �س�أنه، و��ستغلو� ب�أمره فع�د�ه قوم وخ�لفهم �آخرون، و�لكل 
معرتفون بقدره معظمون له خ��سعون لعلومه، و��ستهر هذ� بينهم غ�ية �ال�سته�ر، 
حتى ذكره �ملرتجمون لهم يف تر�جمهم فيقولون: وك�ن من �مل�ئلني �إىل �بن تيمية 

�أو �مل�ئلني عنه.

وهذه �الإ�س�رة �إمن� هي لق�سد �الإي�س�ح لك لتعلم مب� ي�سنعه �هلل لعب�ده وعلم�ء 
دينه وحملة حجته، ويف كل ع�سر من هذ� �جلن�ش من تقوم به �حلجة على �لعب�د.

و�نظر يف �أهل قطرن� ف�إنه ال يخفى عليك ح�لهم �إن كنت ممن له �طالع 
على �أخب�ر �لن��ش وبحث عن �أحو�لهم، ك�ل�سيد �الإم�م حممد بن �إبر�هيم �لوزير 
ف�إنه ق�م د�عًي� �إىل �لدليل يف دي�رن� هذه يف وقِت غربة وزم�ن ميل من �لن��ش �إىل 
�لتقليد و�إعر��ش عن �لعمل ب�لربه�ن، فن�له من �أهل ع�سره من �ملحن م� ��ستملت 
عليه م�سنف�ته حتى تر�سل عليه من تر�سل من م�س�ئخه بر�س�لة ح��سله� �الإنك�ر 
عليه مل� هو فيه من �لعمل ب�لدليل وطرح �لتقليد، وق�م عليه كثري من �لن��ش وثلبوه 
ب�لنظم و�لنرث، ومل ي�سريه ذلك �سيًئ� بل ن�سر �هلل من علومه و�أظهر من مع�رفه م� 

ط�ر كل مط�ر.
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ثم ج�ء بعده - مع طول ف�سل وُبعد عهد - �ل�سيد �لعالمة �حل�سن بن 
و�لعد�وة  �ملحن  فن�لهم� من  �ملقبلي،  بن مهدي  �س�لح  و�لعالمة  �جلالل،  �أحمد 
من �أهل ع�سرهم� م� حمل �الأول على ��ستقر�ره يف هجرة �جلر�ف))) منعزاًل عن 
�لن��ش، وحمل �لث�ين على �الرحت�ل �إىل �حلرم �ل�سريف و�ال�ستقر�ر فيه حتى توف�ه 
�هلل فيه، ومع هذ� فن�سر �هلل من علومهم� و�أظهر موؤلف�تهم� م� مل يكن الأحٍد من 

�أهل ع�سرهم� م� يق�ربه ف�ساًل عن �أن ي�س�ويه.

بن  حممد  �لعالمة  �ل�سيد  هذ�  ع�سرن�  قبل  �لذي  �لع�سر  يف  ك�ن  ثم 
�إ�سم�عيل �الأمري، وله يف �لقي�م بحجة �هلل و�الإر�س�د �إليه� وتنفري �لن��ش عن �لعمل 
ب�لر�أي وترغيبهم �إىل علم �لرو�ية م� هو م�سهور معروف، فع�د�ه �أهل ع�سره و�سعو� 
وبينهم  بينه  وط�لت  ي�سره جهًد�،  مب�  عليه  �ل�سعي  يرتكو� يف  �مللوك، ومل  �إىل  به 
�مل�س�ولة و�ملق�ولة ومل يظفرو� منه بط�ئل وال نق�سوه من ج�ٍه وال م�ل، ورفعه �هلل 
عليهم وجعل كلمته �لعلي�، ون�سر له من �مل�سنف�ت �ملطّولة و�ملخت�سرة م� هو معلوم 
عند �أهل هذه �لدي�ر، ومل ينت�سر ملع��سريه �ملع�دين له �ملب�لغني يف �سرره بحث 
من �ملب�حث �لعلمية ف�ساًل عن ر�س�لة ف�ساًل عن موؤلٍَّف ب�سيط، فهذه ع�دة �هلل يف 

عب�ده ف�علمه� وتيقنه�.

وك�ن �سيخن� �ل�سيد �لعالمة عبد �لق�در بن �أحمد - رحمه �هلل - من �أكرث 
�لن��ش ن�سًر� للحق و�إر�س�ًد� �إليه وتلقيًن� له وهدًم� مل� يخ�لفه، فجعله �هلل علًم� ُيقتدى 

))) من �سو�حي �سنع�ء من �جلهة �ل�سم�لية. )م).
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به ومرجًع� ي�أوي �إليه �أهل ع�سره، و�أخ�سع له كل خم�لف له و�عرتف له كل و�حد 
ب�أنه �إم�م ع�سره وع�مله وجمتهده، ومل ي�سره م� ك�ن ين�له به �ملخ�لفون له من �لغيبة 

�لتي هي غ�ية م� يقدرون عليه ونه�ية م� يبلغون �إليه.

وبني  بيني  �جل�رية  �حلو�دث  نف�سي وعن  �لط�لب عن  �أيه�  �أخربك  و�إين 
�أين  �إليه، �علم  �أر�سدتك  ليزد�د يقينك وتكون على ب�سرية فيم�  �أهل ع�سري؛ 
كنت عند �سروعي يف �لطلب على �ل�سفة �لتي ذكرته� لك �س�بًق�، ثم كنت بعد 
�أذكر يف جم�ل�ش �سيوخي  �لدليل و�لنظر يف جم�ميعه  �لبحث عن  �لتمكن من 
ومو�قف تدري�سهم وعند �الجتم�ع ب�أهل �لعلم م� قد عرفته من ذلك، ال �سيم� 
عند �لكالم يف �سيء من �لر�أي خم�لف �لدليل �أو عند ورود قول ع�مل من �أهل 
�لعلم قد مت�سك بدليل �سعيف وترك �لدليل �لقوي، �أو �أخذ بدليل ع�م وبعمل 
خ��ش، �أو مبطلق وطرح �ملقّيد، �أو مبجمل ومل يعرف �ملبنّي، �أو مبن�سوخ ومل ينتبه 
�أن يف تلك �مل�س�ألة  �أو مبح�ش ر�أي ومل يبلغه  ب�آخر،  ب�أول ومل يعرف  �أو  للن��سخ، 
دلياًل يتعنّي عليه �لعمل به، فكنت �إذ� �سمعت ب�سيء من هذ� ال �سيم� يف مو�قف 
�ملتع�سبني وجم�مع �جل�مدين تكلمت مب� بلغت �إليه مقدرتي، و�أقل �الأحو�ل �أن 
�أقول ��ستدّل هذ� بكذ� وفالن �ملخ�لف له بكذ� ودليل فالن �أرجح لكذ�، فم� ز�ل 
�أ�سرى �لتقليد ي�ستنكرون ذلك وي�ستعظمونه لعدم �لفهم به وقبول طب�ئعهم له، 

حتى وّلد ذلك يف قلوبهم من �لعد�وة و�لبغ�س�ء م� �هلل به عليم.
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�مل�سنف�ت  �أو م�سّنف من  �لفنون  �أخذ فن من  �إذ� فرغت من  ثم كنت 
�إىّل، وعّولو� علّي يف تدري�سهم يف ذلك،  �لطلبة  �أقبل جم�عة من  على �سيوخي 
فك�ن ي�أخذ �أتر�بي �سيًئ� من �حل�سد �لذي ال يخلو عنه �إال �لقليل، ثم تك�ثر �لطلبة 
علّي يف علوم �الجته�د وغريه� و�أخذو� عني �أخًذ� خ�لًي� عن �لتع�سب �س�ملً� من 
�العت�س�ف، فكنُت �أقرر لهم دليل كل م�س�ألة و�أو�سح لهم �لر�جح فيه� و�أ�سّرح 
وذهب  �الجته�د،  علوم  وعرفو�  متّرنو�  قد  وك�نو�  ذلك،  �إىل  �مل�سري  بوجوب  لهم 
و�سن�عة  عد�وة  �ملخ�لفني  ذلك  فز�د  �ملغرّي�ت،  من  فطرهم  به  تكدرت  م�  عنهم 

وح�سًد� وبغ�ًس�، و�أطلقو� �أل�سنتهم بذلك.

�ل�س�كنني  �لعلم  �أهل  من  جم�عة  من  �أبح�ث  �إيّل  ترد  ذلك  مع  وك�ن   
ب�سنع�ء وغريهم من �أهل �لبالد �لبعيدة و�ملد�ئن �لن�ئية، ف�أحرر �جلو�ب�ت عليهم 
ف�إذ�  �لن��ش،  يف  وتنت�سر  ذلك،  لتح�سيل  تالمذتي  ويرغب  م�ستقلة،  ر�س�ئل  يف 
وقف عليه �ملتع�سبون ور�أوه يخ�لف م� يعتقدون ��ست�س�طو� غ�سًب�، وعر�سو� ذلك 
على َمن يرجون منه �ملو�فقة و�مل�س�عدة، فمن ث�لٍب بل�س�نه ومعرت�ش بقلمه، و�أن� 
م�سّمم على م� �أن� فيه ال �أنثني عنه وال �أميل عن �لطريقة �لتي �أن� فيه�، وكثرًي� م� 
يرفعون ذلك �إىل من ال علم عنده من روؤ�س�ء �لدولة �لذين لهم يف �لن��ش �سهرة 
و�سولة؛ فك�ن يف كل حنٍي يبلغني من ذلك �لعجب، وين��سحني من يظهر يل 
�أ�سلكه  ب�أن م�  �أقوله وحقيته، مع �عرت�فهم  �ملوّدة، ومن ال تخفى عليه حقيقة م� 
�لو�جب ي�سقط  ب�أن  يتعللون  �لذين حملو� �حلجة، لكنهم  �أخذه �هلل على  م�  هو 
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بدون ذلك، ويذكرون �أحو�ل �أهل �لزم�ن وم� هم عليه، وم� يخ�سونه من �لعو�قب، 
�لذين  �أن هوؤالء  نف�سي  �أت�سّور يف  �أعّول عليه، وكنت  ر�أ�ًس� وال  �أرفع لذلك  فال 
يتع�سبون علّي وي�سغلون �أنف�سهم بذكري و�حلّط علّي هم �أحد رجلني: �إّم� ج�هل 
ال يدري �أنه ج�هل وال يهتدي ب�لهد�ية وال يعرف �ل�سو�ب، وهذ� ال يعب�أ �هلل به. 
�أو رجل متميز له حظ من علم وح�سة من فهم، لكنه قد �أعمى ب�سريته �حل�سد 
وذهب ب�إن�س�فه حب �جل�ه، وهذ� ال ينجع فيه �لدو�ء وال تنفع عنده �ملح��سنة وال 
ة،  يوؤثر فيه �سيء. فم� زلت على ذلك و�أن� �أجد �ملنفعة مب� ي�سنعونه �أكرث من �مل�سرَّ

و�مل�سلحة �لع�ئدة على م� �أن� فيه مب� هم فيه �أكرث من �ملف�سدة.

قومة  فق�مو�  �لو�قع�ت  بع�ش  يف  حمنتهم  وتف�قمت  بالوؤهم  ��ستد  ولقد 
من  يقع  م�  �س�أن  يف  �سوؤ�ل  �إيّل  ورد  �أنه  وذلك  ج�هلية،  �سولة  و�س�لو�  �سيط�نية 
رين من �لذم جلم�عة من �ل�سح�بة �س�نهم �هلل، وغ�سبت على من  كثري من �ملق�سّ
ينتهك �أعر��سهم �مل�سونة، ف�أجبت بر�س�لة  ذكرت فيه� م� ك�ن عليه �أئمة �لزيدية 
من �أهل �لبيت وغريهم، ونقلت �إجم�عهم من طرق وذكرت كلم�ت ق�له� جم�عة 
�أك�بر �الأئمة، وظننت �أن نقل �إجم�ع �أهل �لعلم يرفع عنهم �لعم�ية ويرّدهم  من 
ر�س�لة   ع�سرين  على  زي�دة  جو�ب�ت  وحررو�  ب�أجمعهم  فق�مو�  �لغو�ية،  طرق  عن 
م�ستملة على �ل�ستم و�ملع�ر�سة مب� ال ينفق �إال على بهيمة، و��ستغلو� بتحرير ذلك 
ًة ل�سرهم وفر�ًر� من  و�أ�س�عوه بني �لع�مة، ومل يجدو� عند �خل��سة �إال �ملو�فقة َتِقيَّ
معرتهم، وز�د �ل�سر وتف�قم حتى �أبلغو� ذلك �إىل �أرب�ب �لدولة و�ملخ�لطني للملوك 
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من �لوزر�ء وغريهم، و�أبلغوه �إىل مق�م خليفة �لع�سر - حفظه �هلل - وعّظم �لق�سية 
عليه جم�عة ممن يت�سل به، فمنهم من ي�سري عليه بحب�سي، ومنهم من ينت�سح له 
ب�إخر�جي من مو�طني، وهو �س�كت ال يلتفت �إىل �سيء من ذلك وق�ية من �هلل 
وحم�ية الأهل �لعلم ومد�فعة عن �لق�ئمني ب�حلجة يف عب�ده، ومل تكن يل �إذ ذ�ك 
مد�خلة الأحد من �أرب�ب �لدولة وال �ت�س�ل بهم، و��ستد لهج �لن��ش بهذه �لق�سية 
وجعلوه� حديثهم يف جم�معهم، وك�ن من بيني وبينهم موّدة ي�سريون علّي ب�لفر�ر 
�أو �ال�ستت�ر، و�أجمع ر�أيهم على �أين �إذ� مل �أ�س�عدهم على �أحد �الأمرين فال �أعود 
عند  م�  فنظرت  �سنع�ء،  ج�مع  به� يف  �أدّر�ش  كنت  �لتي  �لتدري�ش  �إىل جم�ل�ش 
تالمذتي فوجدت �أنف�سهم قوية، ورغبتهم يف �لتدري�ش �سديدة �إال �لقليل منهم 
فقد ك�دو� ي�سترتون من �خلوف ويفرون من �لفزع، فلم �أجد يل رخ�سًة يف �لبعد 

عن جم�ل�ش �لتدري�ش، وعدت. 

بني  �لفقه  �أ�سول  يف  �جل�مع  �إىل  و�سويل  عند  ع�ودته  در�ش  �أول  وك�ن 
�لدر�ش و�لتدري�ش، ووقفو�  فيه من  ب�جل�مع وتركو� م� هم  ف�نقلب من  �لع�س�ئني، 
ينظرون �إيّل متعجبني من �الإقد�م على ذلك، مل� قد تقدر عندهم من عظم �الأمر 
وكرثة �لتهويل و�لوعيد و�لرتهيب، حتى ظنو� �أنه ال ميكن �لبق�ء يف �سنع�ء ف�ساًل 
و�أن� يف ح�ل ذلك �لدر�ش جم�عة مل جتِر لهم  عن �ملع�ودة للتدري�ش، ثم و�سل 
�إيّل  ينظرون  وك�نو�  يعرفون  ال  بثي�بهم  متلفعون  وهم  �جل�مع  �إىل  ب�لو�سول  ع�دة 
�أنه� �إن مل  ويقفون قلياًل ثم يذهبون وي�أتي �آخرون، حتى مل يبَق �سك مع �أحد 
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حت�سل منهم فتنة يف �حل�ل وقعت مع خروجي من �جل�مع، فخرجت من �جل�مع 
وهم و�قفون على مو��سع من طريقي، فم� �سمعت من �أحدهم كلمة ف�ساًل عن غري 
ذلك، وع�ودت �لدرو�ش كله� وتك�ثر �لطلبة �ملتميزون زي�دة على م� ك�نو� عليه يف 
كل فن، وقد ك�نو� ظنو� �أنه ال ي�ستطيع �أحد �أن يقف بني يدّي خم�فًة على �أنف�سهم 
�أتعجب من ذلك  �أظنه، وكنت  من �لدولة و�لع�مة، فك�ن �الأمر على خالف م� 
و�أقول يف نف�سي: هذ� من �سنع �هلل �حل�سن، ولطفه �خلفّي؛ الأن من ك�ن �حل�مل له 
على م� وقع، �حل�سد و�ملن�ف�سة مل ينجح كيده، بل ك�ن �الأمر على خالف م� يريد.

ومن عجيب م� �أ�سرحه لك �أنه ك�ن يف در�ش ب�جل�مع بعد �سالة �لع�س�ء 
�لرو�ية  مق�سدهم  �لذين  �لعلم  �أهل  من  يح�سره  �لبخ�ري  �سحيح  يف  �الآخرة 
�ال�ستف�دة  لق�سد  �لن��ش جمع جّم  ع�مة  ويح�سره من  �ل�سم�ع جم�عة،  و�إثب�ت 
ب�حل�سور، ف�سمع ذلك وزير ر�ف�سي من وزر�ء �لدولة، وك�نت له �سولة وقبول كلمة 
بحيث ال يخ�لفه �أحد، وله تعلق ب�أمر �الأجن�د فحمله ذلك على �أن ��ستدعى رجاًل 
� يف م�سجد من م�س�جد �سنع�ء،  من �مل�س�عدين له يف مذهبه، فن�سب له كر�سيًّ
ثم ك�ن ي�سرج له �ل�سمع �لكثري يف ذلك �مل�سجد حتى ي�سري عجًب� من �لعجب 
م� ال  �إىل  و�لنظر  �لفرجة  لق�سد  �إليه من كل ج�نب  وق�سدو�  �لن��ش  به  فت�س�مع 
عهد لهم به، و�لرجل �لذي على �لكر�سي ميلي عليهم يف كل وقت م� يت�سمن 
�لثلب جلم�عة من �ل�سح�بة �س�نهم �هلل، ثم مل يكتف ذلك �لوزير بذلك حتى 
�أغرى جم�عة من �الأجن�د من �لعبيد وغريهم ب�لو�سول �إيّل لق�سد �لفتنة، فو�سلو� 
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و�سالة �لع�س�ء �الآخرة ق�ئمة، ودخلو� �جل�مع على هيئة منكرة، و�س�هدتهم عند 
و�سولهم، فلم� فرغت �ل�سالة ق�ل يل جم�عة من مع�ريف: �إنه يح�سن ترك �الإمالء 
تلك �لليلة يف �لبخ�ري، فلم تطب نف�سي بذلك و��ستعنت ب�هلل، وتوكلت عليه، 
تلك  يح�سر  وبع�سهم مل  �لتالميذ،  بع�ش  وقد ح�سر  �ملعت�د  �ملك�ن  وقعدت يف 
�أولئك �الأجن�د، ومل� عقدت �لدر�ش و�أخذت يف �الإمالء  �لليلة مل� �س�هد و�سول 
ويقعقعون  �إىل ج�نب  �حللقة من ج�نب  يدورون حول  �الأ�سخ��ش  �أولئك  ر�أيت 
ب�ل�سالح وي�سربون �سالح بع�سهم يف بع�ش، ثم ذهبو� ومل يقع �سيء مبعونة �هلل 
تع�ىل وف�سله ووق�يته. ثم �إن ذلك �لوزير �أكرث �ل�سع�ية �إىل �ملق�م �الإم�مي هو ومن 
يو�فقه على هو�ه ويط�بقه يف �عتق�ده من �أعو�ن �لدولة، و��ستع�نو� بر�س�ئل بع�سه� 
من علم�ء �ل�سوء، وبع�سه� من جم�عة من �ملق�سرين �لذين يظنهم من ال خربة له 

يف عد�د �أهل �لعلم. 

�أردت تبديل مذهب �أهل �لبيت  وح��سل م� يف تلك �لر�س�ئل �أين قد 
هذ�  ونحو  �آب�ئه،  مذهب  بطل  �خلليفة  ذلك  يتد�رك  �إذ� مل  و�أنه  �ل�سالم،  عليهم 
على  وقفت  ولقد  �مللفقة.  و�الأك�ذيب  �خل�سنة  و�لكلم�ت  �ملفرت�ة  �لعب�ر�ت  من 
ر�س�لة منه� لبع�ش �أهل �لعلم ممن جمعني و�إي�ه طلب �لعلم، ونظمن� جميًع� عقد 
�ملودة و�س�بق �الألفة، فر�أيته يقول فيه� خم�طًب� الإم�م �لع�سر: �إن �لذي ينبغي له 
ويجب عليه �أن ي�أمر جم�عة يكب�سون منزيل، ويهجمون م�سكني، وي�أخذون م� فيه 
من �لكتب �ملت�سمنة مل� يوجب �لعقوبة من �الجته�د�ت �ملخ�لفة للمذهب، فلم� 
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وقفت على ذلك ق�سيت منه �لعجب، ولوال �أن تلك �لر�س�لة بخطه �ملعروف لدّي 
وهي  كثري،  �سيء  �لفظيعة  و�لكلم�ت  و�لبهت  �لزور  هذ�  من  وفيه�  �سدقت،  مل� 
يف نحو ثالث كر�ري�ش، وعند حترير هذه �الأحرف  قد �نتقم �هلل منه ف�سرده �إم�م 
�لع�سر �إىل جزيرة من جز�ئر �لبحر مقرونً� يف �ل�سال�سل بجم�عة من �ل�سوقة و�أهل 
�حلرف �لدنيئة، و�أهلكه �هلل يف تلك �جلزيرة نثڳ  ڳ   ڳ  ڱمث ]�لكهف/ 49[، 
وم�سمع من ذلك  مبر�أى  به  �لف�قرة  ونزول هذه  عليه،  �حل�دثة  وك�ن حدوث هذه 
للقرب  وطلًب�  مل� عنده  ��ستجالبً�  �لر�س�لة  تلك  له  �أّلف  �لذي  �لر�ف�سي  �لوزير 

�إليه وتودًد� له. 

ر�س�لة  �لوزير  بعن�ية هذ�  �ملوؤلفة  �لر�س�ئل  م� وقفت عليه من  ومن جملة 
لبع�ش م�س�ئخي �لذين �أخذت عنهم بع�ش �لعلوم �الآلية، وفيه� من �لزور وحم�ش 
�لكذب م� ال يظن مبن هو دونه، وم� حمله على ذلك �إال �لطمع يف �لوزير؛ فع�قبه 
�هلل بقطع م� ك�ن يجري عليه من �خلليفة، و�أ�سيب بفقر مدقع وف�قة �سديدة، حتى 
�س�ر عربة من �لِعرب، وك�ن يفُد �إيّل ي�سكو ح�له وم� هو فيه من �جلهد و�لبالء، ف�أبلغ 
�ملب�لغني  علّي  �ملرت�سلني  من  وهكذ� جم�عة  ف�قته.  ي�سد  وم�  منفعته  جهدي يف 
يف �إنز�ل �ل�سرر بي، �أرجعهم �هلل �إيّل ر�غمني و�أحوجهم ملعونتي م�سطرين، ومل 
ف�نظر �سنع �هلل مع َمن ُعودي  �أ�سلفه وال ك�فيته مب� قدمه.  مب�  �أحًد� منهم  �أع�قب 
و�أوذي الأجل مت�سكه ب�الإن�س�ف ووقوفه عند �حلق. �للهم �إين �أحمدك على جميل 
ويتعدد  �الأوق�ت  بتجّدد  يتجّدد  ف�سلك وجميل طولك حمًد�  وجزيل  �سنعك 
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�أهل وبه حقيق، ال  ف�أنت له  �أوليته  �أهاًل مل�  �أكن  بعدد �ملعدود�ت، و�إين و�إن مل 
�أح�سي ثن�ًء عليك، �أنت كم� �أثنيت على نف�سك.

ومم� �أ�سوقه �إليك �أيه� �لط�لب و�أعجّبك منه، �أنه ك�ن يل �سديق مبدينة من 
مد�ئن �ليمن جمعني و�إي�ه �لطلب و�الإلفة و�لود�د، وك�ن ع�يل �لقدر رفيع �ملنزلة 
يف �لعلم، كبري �ل�سن بعيد �ل�سيط م�سهور �لذكر، ولعله ك�ن يفيد �لطلبة يف �لفقه 
قبل مولدي، وقر�أ عليه بع�ش �سيوخي، ورحل �إىل �سنع�ء وطلب علوم �الجته�د 
مذ�كر�ت  معي  وله  عظيم،  �أمر  �ملودة  من  وبينه  بيني  وك�ن  له�،  طلبي  �أي�م  يف 
م�  حدث  فلم�  ر�س�ئلي.  جمموع  يف  هي  كثرية  فو�ئد  يف  وتر�سالت  ومب�حث�ت 
�إذ ذ�ك قد ف�رق �سنع�ء  حدث من قي�م م� ق�م علّي من �خل��سة و�لع�مة، وك�ن 
وع�د �إىل مدينته، وعكف عليه �لطلبة و��ستف�دو� به يف �لفنون، فق�مو� عليه وق�لو�: 
�إنه بلغ �إلين� م� حدث من �أليفك �لذي تكرث �لثن�ء عليه و�ملذ�كرة له من خم�لفة 
�أهل  ق�م عليه  قمن� عليك كم�  له  مو�فًق�  ف�إن كنت  ب�الجته�د،  و�لتظهر  �ملذهب 
�سنع�ء، و�إن كنت تخ�لفه فيم� ظهر منه فرت�ّسل عليه، فو�سلت منه ر�س�لة يف عدة 
�ملخ�لفة  ة منهم، وظ�هره�  و�لّتِقيَّ لهم  �ملد�ر�ة  �إال  وم� حمله على ذلك  كر�ري�ش، 
وب�طنه� �ملو�فقة مع ح�سن عب�رة وجودة م�سلك، ومل �أ�ستنكر ذلك منه وال عتبته 
�إال  ي�ستطيعه  �حلق ال  �لن��ش من  يو�فق  مب� ال  و�لتظهر  ب�حلق  �ل�سدع  ف�إن  عليه، 

�الأفر�د وقليل م� هم.
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�آخرين يف مد�ئن بعيدة من �سنع�ء فيه�  وو�سلت ر�س�ئل من جم�عة 
نثپ  ڀ   �إليه، وفيه� م� هو خم�لف لذلك  م� هو مو�فق يل مقوٍّ مل� ذهبت 
ڀمث ]هود/ 8))[، ولي�ش بعجيب خزالن من خذلني ومل يقم بن�سري 
ومل ي�سدع ب�حلق يف �أمري من علم�ء �سنع�ء �لع�رفني ب�لعلوم �ملتم�سكني منه� 
بج�نب يفرقون به بني �حلق و�لب�طل، فثورة �لع�مة يتقيه� غ�لب �لن��ش، وال �سيم� 
�إذ� حطبو�))) يف حبل من ينتمي �إىل دولة، ويت�سل مبلك، ويت�أيد ب�سولة، وي�أبى �هلل 

�إال �أن يتم نوره وين�سر دينه ويوؤيد �سرعه. 

وب�جلملة: ف�ل�سرح مل� حدث يل من �حلو�دث يف هذ� �ل�س�أن يطول، ولو 
ذهبت �أ�سرده� و�أذكر م� تعقبه� من �ألط�ف �هلل �لتي هي من �أعظم �لِعرب ومنحه 
�لتي ال تبلغه� �الأفه�م وال حتيط به� �الأوه�م، مل يِف بذلك �إال م�سنَّف م�ستقل، 
يف  وترغيبه  �لعلم  ط�لب  تن�سيط  من  ب�سدده  نحن  م�  �إال  ههن�  �ملق�سود  ولي�ش 
�لتم�سك ب�الإن�س�ف، و�لتحلي بحلية �حلق، و�لتلب�ش بلب��ش �ل�سدق، وتعريفه ب�أن 
�أي�ًس� �سبب �لو�سول  �أنه �سبب �لفوز بخري �الآخرة، هو  قي�مه يف هذ� �ملق�م، كم� 
�إىل م� يطلبه �أهل �لدني� من �لدني�، و�أن له �لث�أر على من خ�لفه و�لظهور على من 
ين�سر  �لتي هي �الإن�س�ف  �ل�سريفة  و�أنه بهذه �خل�سلة  ن�و�أه يف حي�ته وبعد موته، 
�هلل علومه، ويظهر يف �لن��ش �أمره، ويرفعه �إىل مق�م ال ي�سل �إىل �أدنى مر�تبه من 

يتع�سب يف �لدين، ويطلب ر�س�ء �لن��ش ب�إ�سخ�ط رب �لع�ملني.

)))  حطبو�: حطب يف حبل فالن مبعنى �أع�نه ون�سره.  )م).



3131

]ثانًيا: تزلف بع�ض العلماء لل�شلطة واإخ�شاع الدين لهواها طمًعا يف املال واملنا�شب[

عنه�  وي�سدر  �الإن�س�ف،  ترك  عنه�  يت�سبب  �لتي  �الأ�سب�ب  جملة  ومن 
�لبعد عن �حلق وكتم �حلجة وعدم م� �أوجبه �هلل من �لبي�ن: حب �ل�سرف و�مل�ل 
�للذين هم� �أعدى على �الإن�س�ن  من ذئبني �س�ريني كم� و�سف ذلك ر�سول �هلل- 
�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - ف�إن هذ� هو �ل�سبب �لذي حرف به �أهل �لكت�ب كتب 
�هلل �ملنزلة على ر�سله، وكتمو� م� ج�ءهم فيه� من �لبين�ت و�لهدى، كم� وقع من 
�أحب�ر �ليهود، وقد �أخربن� �هلل بذلك يف كت�به �لعزيز، و�أخربن� به ر�سول �هلل - �سلى 
�هلل عليه و�آله و�سلم - يف �لث�بت عنه يف �ل�سحيح، وبهذ� �ل�سبب بقي من بقي 
على �لكفر من �لعرب وغريهم بعد قي�م �حلجة عليهم وظهور �حلق لهم، وبه ن�فق 
من ن�فق، ووقع يف �الإ�سالم من �أهل �لعلم بذلك �ل�سبب عج�ئب مودعة بطون 
كتب �لت�ريخ، وكم من ع�مل قد م�ل �إىل هوى ملك من �مللوك فو�فقه على م� يريد 
ن له م� يخ�لف �ل�سرع، وتظهر له مب� ينفق لديه من �ملذ�هب! بل قد و�سع  وح�سَّ
ثني للملوك �أح�ديث عن ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم -  بع�ش �ملحدِّ
كم� وقع من وهب بن وهب  �لبخرتي مع �لر�سيد، ووقع من �آخر يف حديث »ال 
�سبق �إال يف خّف �أو ح�فر �أو ن�سل«، فز�د يف �حلديث »�أو جن�ح«؛ مو�فقة للملك 
�لذي ر�آه يلعب ب�حلم�م وي�س�بق بينه�. وو�سع جم�عة من�قب لقوم و�آخرون مث�لب 
الآخرين ال ح�مل لهم على ذلك �إال حب �لدني� و�لطمع يف �حلط�م و�لتقرب �إىل 
�أهل �لرئ��سة مب� ينفق لديهم ويروج عليهم، ن�س�أل �هلل �لهد�ية و�حلم�ية من �لغو�ية.
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وكم قد �سمعن� ور�أين� يف ع�سرن� من �أهله، فكثرًي� م� نرى �لرجل يعتقد يف 
نف�سه �عتق�ًد� يو�فق �حلق ويط�بق �ل�سو�ب، ف�إذ� تكلم عند من يخ�لفه يف ذلك 
ومييل �إىل �سيء من �لبدعة، ف�ساًل عن �أن يكون من �أهل �لرئ��سة، وممن بيده �سيء 
من �لدني� ف�ساًل عن �أن يكون من �مللوك، و�فقه و�س�عده و�س�نده وع��سده، و�أقل 
�الأحو�ل �أن يكتم م� يعتقده من �حلق ويغمط م� قد تبني له من �ل�سو�ب عند من 
ال يجوز منه �سرًر� وال يقّدر منه نفًع�، فكيف ممن عد�ه؟! وهذ� يف �حلقيقة من ت�أثري 
�لدني� على �لدين و�لع�جلة على �الآجلة. وهو لو �أمعن نظره وتدبر م� وقع فيه لعلم 
�أن ميله �إىل هوى رجل �أو رجلني �أو ثالثة �أو �أكرث ممن يج�ملهم يف ذلك �ملجل�ش، 
ويكتم �حلق مط�بقة لهم و��ستجالبً� ملودتهم و��ستبق�ء مل� لديهم وفر�ًر� من نفورهم 
هو من �لتق�سري بج�نب �حلق و�لتعظيم جل�نب �لب�طل، فلوال �أن هوؤالء �لنفر لديه 
�سبح�نه  �هلل  مر�د  �أنه  يعلم  م�  وترك  هو�هم  �إىل  م�ل  مل�  �سبح�نه  �لرب  من  �أعظم 

ومطلبه من عب�ده. 

وكف�ك بهذه �لف�قرة �لعظيمة و�لد�هية �جل�سيمة، ف�إن رجاًل يكون عنده 
يه على �هلل �سيء،  فرد من �أفر�د عب�د �هلل �أعظم قدًر� من �هلل �سبح�نه لي�ش بعد جترِّ

�أر�سدن� �هلل �إىل �حلق بحوله وطوله.

ومن غريب م� �أحكيه لك من ت�أثر هوى �مللوك و�مليل �إىل م� يو�فق م� ينفق 
عندهم، و�قعة معي م�س�هدة يل، و�إن ك�نت �لوق�ئع يف هذ� �لب�ب ال ي�أتي عليه� 
تقدم.  ب�أحو�ل من  له خربة  معروفة عند من  �لدف�تر  بطون  �حل�سر، وهي مودعة 
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وذلك �أنه عقد خليفة �لع�سر - حفظه �هلل - جمل�ًس� جمع فيه وزر�ئه و�أك�بر �أوالده 
وكثرًي� من خو��سه، وح�سر هذ� �ملجل�ش من �أهل �لعلم ثالثة �أن� �أحدهم، وك�ن 
وو�سول  �مللوك  بع�ش  ب�سبب  فتنة حدثت  �مل�سورة يف  لطلب  �ملجل�ش  هذ�  عقد 
جيو�سه �إىل بع�ش �الأقط�ر �الإم�مية، وتخ�ذل كثري من �لرع�ي� و��سطر�بهم و�رجت�ف 
�إىل  به  يتو�سل  م�  �أعظم  ب�أن  �خلليفة  ف�أ�سرت على  �ل�سبب،  بذلك  ب�أ�سره  �ليمن 
ورد  م�  على  منهم  �مل�أخوذ  و�القت�س�ر يف  �لرعية،  �لعدل يف  هو  �لن�زلة  هذه  دفع 
به �ل�سرع، وعدم جم�وزته يف �سيء، و�إخال�ش �لنية يف ذلك، و�إ�سع�ر �لرعية يف 
جميع �الأقط�ر، و�لعزم عليه على �ال�ستمر�ر، ف�إن ذلك من �الأ�سب�ب �لتي تدفع 
كل �لدفع، وتنجع �أبلغ �لنجع، ف�إن ��سطر�ب �لرع�ي� ورفع روؤو�سهم �إىل �لو��سلني 
�لو�جبة، ولي�ش ذلك لرغبة يف  �قت�س�رهم على �حلقوق  يبلغهم من  مل�  �إال  لي�ش 

�سيء �آخر.

�أد�ء �لن�سيحة �نربى �أحد �لرجلني �الآخرين، وهو ممن   فلم� فرغت من 
حظي من �لعلم بن�سيب و�فر، ومن �ل�سرف مبرتبة علّية، ومن �ل�سن بنحو ثم�نني 
�سنة وق�ل: �إن �لدولة ال تقوم بذلك، وال تتم �إال مب� جرت به �لع�دة من �جلب�ي�ت 
مبخ�لفته  �لعلم  يف  وي�سرتك  �ل�س�مع  عنده  يتحري  مب�  هذ�  يف  �أط�ل  ثم  ونحوه�، 
ونحوه�  �جلب�ية  �أخذ  قد  �أنه  ذكر  ثم  و�لك�مل،  ر  و�ملق�سّ و�جل�هل  �لع�مل  لل�سريعة 
من �لرعية فالن وفالن، وعدد جم�عة من �أئمة �لعلم ممن لهم �سهرة وللن��ش فيهم 
�عتق�د. وهذ� مع كونه عن�ًد� لل�سريعة وخالًف� مل� ج�ءت به، وجر�أة على �هلل ون�سًب� 
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للخالف بينه وبني من ع�س�ه وخ�لف م� �سرعه، هو �أي�ًس� جم�زفة بحتة يف �لرو�ية 
عن �لذين �سم�هم، بل هو حم�ش �لكذب. و�إمن� يروى عن بع�ش �ملت�أخرين ممن 
مل ي�سّمه ذلك �لق�ئل، وهذ� �لبع�ش �لذي ُيرَوى عنه ذلك �إمن� فعله �أي�ًم� ي�سرية 
ثم طوى ب�س�طه، وعلم �أنه خالف م� �سرعه �هلل فرتكه. و�إمن� حمله على ذلك ر�أي 
ر�آه وتدبري دّبره، ثم تبني له ف�س�ده، ف�نظر �أر�سدك �هلل م� مقد�ر م� ق�له هذ� �لق�ئل 
يف ذلك �جلمع �حل�فل �لذي �سمل �الإم�م وجميع �ملب��سرين لالأعم�ل �لدولية، 
و�لن�ظرين يف �أمر �لرعية. ومل ينتفع هذ� �لق�ئل مبق�لته ال بزي�دة ج�ه وال م�ل، بل 
غ�ية م� ��ستف�ده ونه�ية م� و�سل �إليه �جتم�ع �الأل�سن على ذّمه و��ستعظ�م �لن��ش 

مل� �سدر منه.

وهكذ� جرت ع�دة �هلل يف عب�ده، ف�إنه ال ين�ل من �أر�د �لدني� ب�لدين �إال 
وب�اًل وخ�سر�نً� ع�جاًل و�آجاًل، خ�سو�ًس� من ك�ن من �حل�ملني حلجة �هلل �مل�أمورين 
ب�إبالغه� �إىل �لعب�د. ف�إن خريه يف �لدني� و�الآخرة مربوط بوقوفه على حدود �ل�سريعة، 
ف�إن ز�غ عنه� ز�غ عنه. وقد �سرح �هلل �سبح�نه مب� يفيد هذ� يف غري مو�سع من كت�به 
�لعزيز، ف�أنت �أيه� �حل�مل للعلم ال تز�ل بخري م� دمت ق�ئًم� ب�حلجة مر�سًد� �إليه� 

ن��سًر� له�، غري م�ستبدل به� عر�ًس� من �أعر��ش �لدني� �أو مر�س�ًة من �أهله�.

]ثالًثا: اجلدل واملراء وحب الظهور والغلب[
ومن جملة �الأ�سب�ب �لتي يت�سبب عنه� ترك �الإن�س�ف وكتم �حلق وغمط 
�ل�سو�ب م� يقع بني �أهل �لعلم من �جلد�ل و�ملر�ء، ف�إن �لرجل قد يكون له ب�سرية 
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�لهوى،  �ملن�ظرة، ويحمله  �إليه، فيخطئ يف  �إدر�ك ومعرفة ب�حلق ورغوب  وح�سن 
�لَغَلب، وطلب �لظهور على �لت�سميم على مق�له وت�سحيح خطئه وتقومي  وحمبة 
معوّجه ب�جلد�ل و�ملر�ء. وهذه �لذريعة �الإبلي�سية و�لد�سي�سة �ل�سيط�نية قد وقع به� 
وفة  خَمُ �خلطر  عظيمة  �لتع�سف�ت،  من  ومز�لق  �لتع�سب�ت،  من  مه�ٍو  وقع يف  من 
�لع�قبة. وقد �س�هدن� من هذ� �جلن�ش م� يق�سي منه �لعجب، ف�إن بع�ش من ي�سلك 
ق�له و�سو�ب م�  ب�الإمي�ن على حقيقة م�  �إىل �حللف  هذ� �مل�سلك ال يج�وز ذلك 
ذهب �إليه. وكثرًي� منهم يعرتف بعد �أن تذهب عنه �َسْوَرة �لغ�سب وتزول عنه نزوة 
�ل�سيط�ن، ب�أنه فعل ذلك تعمًد� مع علمه ب�أن �لذي ق�له غري �سو�ب. وقد وقع مع 
جم�عة من �ل�سلف من هذ� �جلن�ش م� ال ي�أتي عليه �حَل�سر، و�س�ر ذلك مذ�هًب� 

ُتروى و�أقو�اًل حُتكى كم� يعرف ذلك من يعرفه.

]رابًعا: التع�شب للآباء والأجداد[

ومن �الأ�سب�ب �ملقت�سية للتع�سب �أن يكون بع�ش �سلف �مل�ستغل ب�لعلم 
قد ق�ل بقول وم�ل �إىل ر�أي، في�أتي هذ� �لذي ج�ء بعده فيحمله حب �لقر�بة على 
و�أقل  �أنه خط�أ،  يعلم  و�إن ك�ن  �لقول،  و�لقول بذلك  �إىل ذلك �ملذهب  �لذه�ب 
�الأحو�ل �إذ� مل يذهب �إليه �أن يقول فيه �إنه �سحيح ويتطلب له �حلجج ويبحث 
له يف هذ�  ولي�ش  �ل�سقوط،  �ل�سعف وحمل من  و�إن ك�ن مبك�ن من  يقّويه،  عم� 
�لعلم  ب�أنه يف  �ملب�ه�ة ملن يعرفه، و�لتزّين الأ�سح�به  �إال جمرد  ف�ئدة  حظ وال معه 
بيته قدمي فيه. ولهذ� ترى كثرًي� منهم ي�ستكرث من: ق�ل جدن�، ق�ل  معرق، و�أن 
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و�لدن�، �خت�ر كذ�، �سنع كذ�، فعل كذ�. وهذ� ال �سك �أن �لطب�ع �لب�سرية متيل 
�إليه، وال �سيم� طب�ئع �لعرب؛ ف�إن �لفخر ب�الأن�س�ب و�لتحدث مب� ك�ن لل�سلف من 
�الأح�س�ب يجدون فيه من �للذة م� ال يجدونه يف تعدد من�قب �أنف�سهم، ويزد�د هذ� 
بزي�دة �سرف �لنف�ش وكرم �لعن�سر ونب�لة �الآب�ء، ولكن لي�ش من �ملحمود �أن يبلغ 
ب�س�حبه �إىل �لتع�سب يف �لدين وت�أثري �لب�طل على �حلق، ف�إن �للذة �لتي يطلبه� 
و�ل�سرف �لذي يريده قد ح�سل له بكون من �سلفه ذلك �لع�مل، وال ي�سريه �أن 
يرتك �لتع�سب له وال ميحق عليه �سرفه، بل �لتع�سب - مع كونه مف�سًد� للحظ 
ب ل�سلفه ب�لب�طل فال  �الأخروي - يف�سد عليه �أي�ًس� �حلظ �لدنيوي، ف�إنه �إذ� تع�سّ
بد �أن يعرف كل من له فهم �أنه متع�سب، ويف ذلك عليه من هدم �لرفعة �لتي 
يريده� و�ملزية �لتي يطلبه� م� هو �أعظم عليه و�أ�سد من �لف�ئدة �لتي يطلبه� بكون له 
قريب ع�مل. ف�إنه ال ينفعه �سالح غريه مع ف�س�د نف�سه. و�إذ� مل يعتقد فيه �ل�س�مع 
�لتع�سب �عتقد بالدة �لفهم ونق�س�ن �الإدر�ك و�سعف �لتح�سيل؛ الأن �مليل �إىل 
�الأقو�ل �لب�طلة لي�ش من �س�أن �أهل �لتحقيق �لذين لهم كم�ل �إدر�ك وقوة فهم 
وف�سل در�ية و�سحة رو�ية، بل ذلك د�أب من لي�ست له ب�سرية ن�فذة وال معرفة 
ن�فعة، فقد ح�سل عليه مب� تلذذ به و�رت�ح �إليه من ذكر �سرف �ل�سلف م� حقق عند 

�س�معه ب�أنه من خلف �خللف.

ولقد ر�أيت من �أهل ع�سري يف هذ� عجًب�؛ ف�إن بع�ش من جمعني و�إي�ه 
�لطلب لعلوم �الجته�د يتع�سب لبع�ش �مل�سنفني من قر�بته تع�سًب� مفرًط�، حتى 
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�إنه �إذ� �سمع من يعرت�ش عليه �أو ي�ستبعد �سيًئ� ق�له ��سطرب وتزّبد وجهه وتغرّيت 
�أخالقه، �سو�ء عليه من �عرت�ش بحق �أو بب�طل ف�إنه ال يقبل �سمعه يف هذ� كالًم� 
وال ي�سمع من ن�سيح مالًم�، ومع هذ� فهو مبحل من �الإن�س�ف ومك�ن من �لعرف�ن 
اًل قوًي� ونظر يف �الأدلة نظًر� م�سبًع�، وك�ن �سدور  قد حت�سلت له علوم �الجته�د حت�سّ
مثل هذ� منه يحملني يف �سن �حلد�ثة و�سرخ �ل�سب�ب على حترير مب�حث �نق�ش 
به� ر�س�ئل وم�س�ئل من كالم قريبه ق��سًد� بذلك �إيق�ظه ورده �إىل �سوب �ل�سو�ب، 
�أو  �الأبح�ث  تلك  من  بحًث�  ذكرت  منه  �النت�س�ف  �أو  �إغ�س�به  �أردت  �إذ�  وكنت 

م�س�ألة من تلك �مل�س�ئل �لتي �عرت�سته�. 

ولهذ� �ل�سبب جتد من ك�ن له �سلف على مذهب من �ملذ�هب ك�ن على 
غ�لب  جتد  ثم  �لب�طل،  �أو  �حلق  مذ�هب  من  �ملذهب  ذلك  �أك�ن  �سو�ء  مذهبه، 
�الأموية  �لدولة  يف  عثم�ن  تعظيم  وك�ن  عثم�نية،  �الأموية  وغ�لب  �سيعة  �لعلوية 
عظيًم�، و�أهل تلك �لدولة م�سغولون بحفظ من�قبه ون�سره� وتعريف �لن��ش �إي�ه�، 
وك�نو� �إذ ذ�ك يثلبون من ك�نت بينه وبينه عد�وة �أو من�ف�سة، ثم مل� ج�ءت �لدولة 
�لعب��سية عقبه� ك�ن �لعب��ش عند �أهله� �أعظم �ل�سح�بة قدًر� و�أجلهم، وكذلك �بنه 
عبد �هلل، وتو�سلت خلف�ء بني �لعب��ش بكثري من �سعر�ء تلك �لدولة �إىل تف�سيل 
�لن��ش يف  �أوالد علي، وك�ن  َعَلى  �لعب��ش  �أوالد  َعَلى علي، ثم تف�سيل  �لعب��ش 
�أي�مهم هم عندهم �أهل �لبيت، ويطبقون م� ورد من ف�س�ئل �الآل عليهم، و�أوالد 
علي �إذ ذ�ك �إمن� هم عندهم خو�رج لقي�مهم عليهم ومن�زعتهم لهم يف �مللك، ولقد 

 الأ�شباب املوؤدية اإىل التع�شب واإىل اخلروج عن دائرة الإن�شاف



38 38
اأدُب الطلِب ومنتهى الأَرب

ك�ن بنو �أمية قبلهم هكذ�، يعتقد �أهل دولتهم فيهم �أنهم هم �الآل و�لقر�بة وع�سبة 
ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - و�أن �لعلوية و�لعب��سية لي�سو� من ذلك 
يف ورد وال �سدر، بل �أطبقو� هم و�أهل دولتهم على لعن علي، وال يعرف لديهم 
�إال ب�أبي تر�ب، و�ملنت�سب �إليه و�ملعظم له تر�بي ال يق�م له وزن وال يعظم له ج�نب 
وال ُترعى له حرمة، ثم ق�مت �لدولة �لَعبيدية ف�نت�سبو� �إىل علي، و�سمو� دولتهم 
�لدولة �لعلوية �لف�طمية، ثم �أفرطو� يف �لت�سيع وغ�لو� يف حب علي وبغ�ش كثري 
من �ل�سح�بة، و��ستغل �لن��ش بف�س�ئل علي ون�سره� وب�لغو� يف ذلك حتى و�سع 
لهم علم�ء �ل�سوء �أك�ذيب مفرت�ة، وقد جعل �هلل ذلك �الإم�م يف غنى عنه� مب� ورد 

يف ف�س�ئله. 

]خام�ًشا: اأثر الدولة يف فر�ض املذهب الذي يخدم م�شلحتها ويدعم �شرعيتها[

�أهله� ويجد عليه �سلفه، فيظنه  به  ين�س�أ على م� يتظّهر  ف�لن��سئ يف دولة 
�لدين �حلق و�ملذهب �لعدل، ثم ال يجد من ير�سده �إىل خالفه �إن ك�ن قد تظّهر 
وهم  ع�مة:  �إم�  �لن��ش  الأن  �حلق،  خالف  على  وعملو�  �لبدع  من  ب�سيء  �أهله 
يعتقدون يف تلك �لبدع �لتي ن�س�أو� عليه� ووجدوه� بني ظهر�نيهم �إنه� هي �لدين 
�لتكلم  يرتك  من  ومنهم  خ��سة:  و�إم�  �ل�سحيحة،  و�لنحلة  �لقومية  و�ل�سّنة  �حلق 
لو  ف�إنه  و�أهله�، بل وع�مته�،  �لدولة  تلك  �ل�سرر من  �إليه خم�فة  و�الإر�س�د  ب�حلق 
تكلم ب�سيء خالف م� قد علمو� عليه ون�سروه يف �لن��ش خل�سي على نف�سه و�أهله 
وم�له وعر�سه، ومنهم من يرتك �لتكلم ب�حلق حم�فظة على حظ قد ظفر به من 
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�أو ج�ه، وقد يرتك �لتكلم ب�حلق �لذي هو خالف م� عليه  تلك �لدولة من م�ل 
�لن��ش ��ستجالبً� خلو�طر �لعو�م وخم�فة من نفورهم عنه. وقد يرتك �لتكلم ب�حلق 
لطمع يظنه ويرجو ح�سوله من تلك �لدولة �أو من �س�ئر �لن��ش يف م�ستقبل �لزم�ن، 
كمن يطمع يف نيل رئ��سة من �لرئ��س�ت ومن�سب من �ملن��سب ك�ئًن� م� ك�ن، ويرجو 
�أن تفوت عليه هذه �لف�ئدة  ف�إنه يخ�ف  �أي ف�ئدة،  �أو  ح�سول رزق من �ل�سلط�ن 
�ملظنونة و�لرئ��سة �ملطموع فيه�؛ فيتظّهر مب� يو�فق �لن��ش وينفق عندهم ومييلون �إليه 

ليكون له ذلك ذخرية ويًد� عندهم ين�ل به� عر�ش �لدني� �لذي يرجوه. 

]مع عدم وجود[))) من  فكيف جتد ذلك �لن��سئ بني من ك�ن كذلك 
�لغو�ية،  �لب�طل، ويجنبه  بينه وبني  �ل�سو�ب، ويحول  له  �إىل �حلق ويبنّي  ير�سده 
وهيه�ت ذلك، ف�لدني� موؤثرة و�لدين تبع له�، ومن �سك يف هذ� فليخربن� من ذ�ك 
�عتق�د  يخ�لف  مب�  �لدول  تلك  من  دولة  ظهر�ين  بني  ي�سرخ  �أن  ي�ستطيع  �لذي 
من  �أفر�د  به  يقوم  �إمن�  ن�دًر�،  ذلك  مثل  ووقوع  وخ��سته�؟!  ع�مته�  وت�ألفه  �أهله�، 
خمل�سي �لعلم�ء ومن�سفيهم وقليل م� هم، ف�إنهم ال يوجدون �إال على قلة و�إعو�ز. 
وهم حملة �حلجة على �حلقيقة، و�لق�ئمون ببي�ن م� �أنزل �هلل، و�ملرتجمون لل�سريعة، 
�، و�أم� غريهم ممن يعلم كم� يعلمون وال يتكلم كم� يتكلمون، بل  وهم �لعلم�ء حقًّ
يكتم م� �أخذ �هلل عليه بي�نه، ويعمل ب�جلهل مع كونه ع�مل�ً ب�أنه جهل، ويقول ب�لبدعة 
ي�ست�أهل  �لعلم، وال  ب�أهل لدخوله يف م�سمى  لي�ش  فهذ�  بدعة،  �أنه�  �عتق�ده  مع 

))) زي�دة يقت�سيه� �ل�سي�ق. )م). 
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�أن يو�سف بو�سف من �أو�س�فه، �أو يدخل يف عد�د �أهله، بل هو متظهر، و�أقو�له 
و�أفع�له وحرك�ته و�سكن�ته ب�جلهل و�لبدعة مط�بقة الأهل �جلهل و�البتد�ع، وتنفيًق� 
لنف�سه عليهم، و��ستجالبً� لقلوبهم ومد�ر�ًة لهم حتى يبقى عليه ج�هه، وي�ستمر 
له رزقه �جل�ري عليه من بيت م�ل �مل�سلمني �أو وقفهم �أو نحو ذلك، فهذ� هو من 
�لب�ئعني عر�ش �لدين ب�لدني� �ملوؤثرين �لع�جلة على �الآجلة، ف�ساًل عن �أن ي�ستحق 
�لدخول يف �أهل �لعلم و�لو�سول �إىل من�زلهم، ومن �سك فيم� ذكرته �أو تردد يف 
بع�ش م� �سقته فليمعن �لنظر يف �أهل ع�سره، هل ي�ستطيع �أحد من �أهل �لعلم �أن 
يخ�لف م� يهو�ه �ل�سلط�ن من �ملذ�هب ف�ساًل عن �أن ي�سرح للن��ش بخالفه؟ هذ� 
على فر�ش �أن ذلك �لذي يهو�ه �مللك بدعة من �لبدع �ل�سنيعة �لتي ال خالف يف 
�سن�عته� وخم�لفته� لل�سريعة كم� تعتقده �خلو�رج و�لرو�ف�ش، ف�إن �ل�سّنة �ل�سريحة 

�ملتو�ترة �لتي ال خالف فيه� قد ج�ءت بقبح ذلك وذم ف�عله و�سالله.

�أر�ش  يف  �ل�س�كنني  �لعلم  �أهل  من  يتكلم  َمن  و�إي�ي،  �هلل  هد�ك  ف�نظر 
�أو ينكر ذلك عليهم،  �خلو�رج كبالد عم�ن ونحوه� مب� يخ�لف مذهب �خلو�رج، 
�أو ير�سد �لن��ش �إىل �حلق. وكذلك من ك�ن �س�كًن� من �أهل �لعلم ببالد �لرو�ف�ش 
كبالد �الأع�جم ونحوه�، هل جتد رجاًل منهم يخ�لف م� هم عليه من �لرف�ش ف�ساًل 
عن �أن ينكره عليهم؟ بل قد جتد غ�لب من يف بالد �أهل �لبدع من �لعلم�ء �لذين 
ال تخفى عليهم من�هج �حلق وطر�ئق �لر�سد يتظهرون للملوك و�لع�مة مب� ين��سب 
م� هم عليه، ويوهمونهم ب�أنهم يو�فقونهم، و�أن تلك �لبدعة �لتي هم عليه� لي�ست 
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�ساللهم  يف  ويدخلون  كعملهم  ويعملون  و�سريعة،  وحق  �سنة  هي  بل  ببدعة، 
فيكونون ممن �أ�سله �هلل على علم.

فمن ك�ن من �أهل �لعلم هكذ� فهو مل ينتفع بعلمه ف�ساًل عن �أن ينتفع به 
غريه، فعلمه حمنة له وبالء عليه و�جل�هل خري منه بكثري، ف�إنه فعل �لبدعة ووقع 
يف غري �حلق معتقًد� �أن م� فعله هو �لذي تعّبده �هلل به و�أر�ده منه، في� من �أخذ 
�هلل عليه �لبي�ن، وعلمه �ل�سنة و�لقر�آن، �إذ� جتّريت على ربك برتك م� �أخذه عليك 
�أمرك به، فقف عند هذه �ملع�سية وكفى، و�جعل م� علمته ك�لعدم ال  وطرح م� 
عليك وال لك، ودع �ملج�وزة لهذه �ملع�سية �إىل م� هو �أ�سد منه� و�أقبح من ترويج 
فعلت ذلك  �إذ�  ف�إنك  �حلق،  �أنهم على  و�إيه�مهم  له�  و�لتح�سني  �ملتبدعني  بدع 
ك�ن علمك - ال علمت - بالء على �أهل تلك �لبدع بعد كونه بالء عليك، الأنهم 
يفعلون تلك �لبدع على ب�سرية ويت�سددون فيه� وال تنجع فيهم بعد ذلك موعظة 
و�عظ وال ن�سيحة ن��سح، وال �إر�س�د مر�سد العتق�دهم فيك - ال كرّث �هلل يف �أهل 
و�ل�سنة،  �لكت�ب  ب�أنك ع�مل حمقق متقن قد عرفت علوم  �أمث�لك -  �لعلم من 
وقد جرت  �هلل.  عب�د  على  �سرًر�  �أ�سد  وال  �سّر منك  �ل�سوء  علم�ء  يكن يف  فلم 
ق�عدة �أهل �لبدع يف �س�بق �لدهر والحقه ب�أنهم يفرحون ب�سدور �لكلمة �لو�حدة 
عن ع�مل من �لعلم�ء ويب�لغون يف �إِ�سه�ره� و�إذ�عته� فيم� بينهم، ويجعلونه� حجة 
من  �لرو�ف�ش  كتب  كم� جتده يف  عليهم،  �أنكر  من  وجه  به�  وي�سربون  لبدعتهم 
�لرو�ي�ت لكلم�ت وقعت من علم�ء �الإ�سالم فيم� يتعلق مب� �سجر بني �ل�سح�بة، 
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ويف �ملن�قب و�ملث�لب، ف�إنهم يطريون عند ذلك فرًح�، ويجعلونه من �أعظم �لذخ�ئر 
و�لغن�ئم.

ف�إن قلت: ال �سك فيم� �أر�سدت �إليه من وجوب �ل�سدع ب�حلق و�لهد�ية 
�إىل �الإن�س�ف وت�أثري م� ق�م عليه �لدليل �ل�سحيح على حم�ش �لر�أي وبي�ن م� �أنزله 
�هلل للن��ش وعدم كتمه، لكن �إذ� فعل �لع�مل ذلك و�سرخ ب�حلق يف بالد �لبدع 
�إال جمرد  ذلك  عن  يت�أثر  ال  قد  �لتقليد،  مد�ئن  ب�لدليل يف  �لعمل  �إىل  و�أر�سد 

�لتنكيل به و�لهتك حلرمته و�إنز�ل �ل�سرر به.

قلت: �إمن� �س�ألت هذ� �ل�سوؤ�ل وجئت بهذ� �ملق�ل ذهواًل عم� قدمته لك 
و�أو�سحته وكررت من حفظ �هلل للمتكلمني ب�حلق، ولطفه ب�ملر�سدين لعب�ده �إىل 
ُعف �إمي�نه وخ�رت قوته ووهت عزميته،  �الإن�س�ف، وحم�يته لهم عن م� يظنه َمن �سَ
ف�رجع �لنظر فيم� �أ�سلفته وتدبّر م� قدمته تعلم به �سدق م� وعد �هلل عب�ده �ملوؤمنني 

من �أن �لع�قبة للمتقني.

رته، وح�سول �ملحنة عليك ونزول  ثم هب �سدق م� حد�سته ووقوع م� قدَّ
هذه  �أنك خملد يف  تظن  �أم  �لن��ش،  وجميع  �لع�مل  كل  �أنت  فهل  بك،  �ل�سرر 
�لد�ر؟ �أم م�ذ� ع�سى يكون �إذ� عملت ب�لعلم وم�سيت على �لطريقة �لتي �أمرك �هلل 
به�؟ فنه�ية م� ينزل عليك ويحل بك �أن تكون قتياًل للحق و�سهيًد� للعلم، فتظفر 
�لبدع  الأهل  وخزًي�  �لدهر،  �آخر  �إىل  �لعلم  الأهل  قدوة  وتكون  �الأبدية  ب�ل�سع�دة 
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وق��سمة لظهورهم، وبالًء م�سوبً� عليهم وع�ًر� لهم، م� د�مو� متم�سكني ب�ساللهم 
�س�درين يف عم�يتهم و�قعني يف مز�لقهم، وكم قد �سبقك من عب�د �هلل �إىل هذه 

�لطريقة، وظفر بهذه �ملنزلة �لعلية، وفيهم لك �لقدوة وبهم �الأ�سوة.

يف  �هلل  عب�د  من  �لرم�ح  ومزقته  �ل�سيوف  قّطعته  من  م�سكني  ي�  ف�نظر 
�جله�د، ف�إنهم طلبو� �ملوت ورغبو� يف �ل�سه�دة و�لبي�ش تغمد يف �لطلى)))، و�لرم�ح 
تغرز يف �لُكلى، و�ملوت مبر�أى منهم وم�سمع ي�أتيهم من �أم�مهم وخلفهم، ومن عن 
�مل�سلمني  ق�ئًم� بني ظهر�ين  �إال  �أنت من هوؤالء؟ ول�ست  ف�أين  ميينهم و�سم�لهم، 
تدعوهم �إىل م� �سرعه �هلل وتر�سدهم �إىل ت�أثري كت�ب �هلل و�سّنة ر�سوله على حم�ش 
�لر�أي و �لبدع، ف�إن �لذي يظن مبثلك ممن يقوم مبق�مك �إن مل تنجذب له �لقلوب 
ب�دئ بدء، ويتبعه �لن��ش ب�أول ند�ء، �أن ي�ستنكر �لن��ش ذلك عليه، وي�ستعظموه 
منه، وين�لوه ب�أل�سنتهم وي�سيئو� �لق�لة فيه، فيكرثو� �لغيبة له ف�ساًل عن �أن يبلغ م� 
ي�سدر منهم �إىل �الإ�سر�ر ببدنه �أو م�له، ف�ساًل عن �أن ينزل به منهم م� نزل ب�أولئك، 
ره، فلي�ش هو ب�أعظم مم� �أ�سيب به من ُقِتل  وهب �أنه ن�له  �أعظم م� جّوزه و�أقبح م� قدَّ

يف �سبيل �هلل.

�أنزله  �أن� �أر�سدك �إىل م� ت�ستعني به على �لقي�م بحجة �هلل و�لبي�ن مل�  وه� 
تلك  من  تقدره  كنت  م�  فيه  وتقدر  تتع�ظمه،  ال  وجه  على  �إليه  �لن��ش  و�إر�س�د 
�الأمور �لتي َجُبْنَت عند ت�سّوره�، وَفَرْقَت مبجرد تخيله�، وهو �أنك ال ت�أتي �لن��ش 

 ))) �لّطلى: جمع ُطلية، �لعنق. )م).
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بغتة، وت�سك وجوههم مك�فحة وجم�هرة، وتنعي عليهم م� هم فيه نعًي� �سر�ًح�، 
�أ�سلك  بل  حثيًث�،  �قت�س�ًء  وتقت�سيه  م�سّيًق�،  طلًب�  �ألفوه  م�  مف�رقة  منهم  وتطلب 
معهم م�س�لك �ملتب�سرين يف جذب �لقلوب �إىل م� يطلبه �هلل من عب�ده، ورّغبهم 
يف ثو�ب �ملنق�دين �إىل �ل�سرع �ملوؤثرين للدليل على �لر�أي، وللحق على �لب�طل، 
ف�إن ك�نو� ع�مة فهم �أ�سرع �لن��ش �نقي�ًد� لك و�أقربهم �متث�اًل مل� تطلبه منهم، ول�ست 
حتت�ج معهم �إىل كثري موؤنة، بل �كتِف معهم برتغيبهم يف �لتعلم الأحك�م �هلل، ثم 
علمهم م� علمك �هلل منه� على �لوجه �لذي ج�ءت به �لرو�ية و�سح فيه �لدليل، 
�، الأن فطرتهم مل تتغري  �، وي�أخذونه �أخًذ� خلقيًّ فهم يقبلون ذلك منك قبواًل فطريًّ
من  �سيط�ن  عليهم  يت�سلط  مل  م�  �لر�أي،  لعلم  ب�ملم�ر�سة  تكدرت  وال  ب�لتقليد 
�سي�طني �الإن�ش قد م�ر�ش علم �لر�أي و�عتقد �أنه �حلق و�أن غريه �لب�طل، و�أنه ال 
�إذ�  ف�إنه  �إال بتقليد من هو مقلد له، و�تب�ع من يتبعه،  �إىل �ل�سريعة  �سبيل للع�مة 
ت�سلط على �لع�ّمة مثل هذ� و�سو�ش لهم كم� يو�سو�ش �ل�سيط�ن، وب�لغ يف ذلك 
وه�د من  �حلق،  دع�ة  د�ٍع من  فعله  ب�أنه يف  ويقطع  �لدين،  يعتقد ذلك من  الأنه 
هد�ة �ل�سرع، و�أن غريه على �ساللة، وهذ� و�أمث�له هم �أ�سد �لن��ش على من يريد 
قد  وفطرهم  تكدرت  قد  طب�ئعهم  الأن  �لبدع؛  عن  ودفعهم  �حلق  �إىل  �إر�س�دهم 
�لرقى،  توؤثر فيه  �إىل حد عظيم ال  �لكث�فة و�لغلظة و�لعجرفة  تغريت، وبلغت يف 
وال تبلغ �إليه �ملو�عظ، فلم تبق عندهم �سالمة طب�ئع �لع�مة حتى ينق�دو� �إىل �حلق 
ب�سرعة، وال قد بلغو� �إىل م� بلغ �إليه �خل��سة من ري��سة �أفه�مهم وتلطيف طب�ئعهم 
مبم�ر�سة �لعلوم �لتي ُتَتَعّقل به� �حلجج �ل�سرعية، ويعرف به� �ل�سو�ب، ويتميز به� 
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�حلق، حتى �س�رو� �إذ� �أر�دو� �لنظر يف م�س�ألة من �مل�س�ئل �أمكنهم �لوقوف على 
�حلق، و�لعثور على �ل�سو�ب.

�إىل  �إرج�عهم  ك�ن  �لع�سبية  من  �سيء  فيهم  بقي  �إذ�  ف�خل��سة  وب�جلملة 
ف�إنهم  لديهم،  �حلجة  به  تقوم  �لذي  �لدليل  ب�إير�د  متع�سر  غري  متي�سر  �الإن�س�ف 
�سميم  عن  ذلك  فلي�ش  وك�برو�  ج�دلو�  و�إذ�  �حلق،  عرفو�  �لدليل  �سمعو�  �إذ� 
�عتق�د وال عن خلو�ش نية، فري��سة �خل��سة ب�إير�د �الأدلة عليهم و�إق�مة حجج �هلل 
و�إي�س�ح بر�هينه، وذلك يكفي، ف�إنهم مل� قد عرفوه من علوم �الجته�د، وم�ر�سوه 
ب�ملرجوح،  �لر�جح  عليهم  يلتب�ش  وال  �ل�سو�ب،  عليهم  يخفى  ال  �لدق�ئق،  من 

و�ل�سحيح ب�ل�سقيم، و�لقوي ب�ل�سعيف، و�خل�ل�ش ب�ملغ�سو�ش.  

وري��سة �لع�مة ب�إر�س�دهم �إىل �لتعلم، ثم بذل �لنف�ش لتعليمهم م� هو �حلق 
مر�سدي  ومر�سًد� من  �حلق  دع�ة  د�عًي� من  �س�ر  �أن  بعد  �ملعلم  ذلك  �عتق�د  يف 
�مل�سلمني، ثم ترغيبهم مب� وعد �هلل به و�إخب�رهم مب� ي�ستحقه من فعل كفعلهم من 
ب�أفع�له مثل م� يجعله لهم من �لقدوة  �جلز�ء و�الأجر، ثم يجعل لهم من �لقدوة 
ب�أقو�له �أو زي�دة، ف�إن �لنفو�ش �إىل �القتد�ء ب�لفّع�ل �أ�سرع منه� �إىل �القتد�ء ب�لقّو�ل.

�لثقيل،  و�لعبء  �جلليل  و�خلطب  �مل�ستوعرة  و�لطريق  �لكوؤود  و�لعقبة 
�إر�س�د طبقة متو�سطة بني طبقة �لع�مة و�خل��سة، وهم قوم قّلدو� �لرج�ل وتلقنو� علم 
�لر�أي وم�ر�سوه، حتى ظنو� �أنهم بذلك قد ف�رقو� طبقة �لع�مة ومتّيزو� عنهم، وهم 
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�إال بكون جهل �لع�مة ب�سيًط� وجهل  مل يتميزو� يف �حلقيقة عنهم، وال ف�رقوهم 
هوؤالء جهاًل مركًب�. و�أ�سد هوؤالء تغيرًي� لفطرته وتكديًر� خللقته �أكرثهم مم�ر�سًة لعلم 
ينجع)))  قد  �لدو�ء  ف�إن  و�أعظمهم حر�ًس� عليه،  ب�لتقليد،  مت�سًك�  و�أثبتهم  �لر�أي،  
به  و�ل�سغف  ذلك  على  �لعكوف  بعد طول  و�أم�  �أمره،  �أو�ئل  هوؤالء يف  �أحد  يف 
و�لتحفظ له فم� �أبعد �لت�أثري وم� �أ�سعب �لقبول؛ الأن طب�ئعهم م� ز�لت تزد�د كث�فة 
ب�زدي�د حت�سيل ذلك، وت�ستفيد غلظة وفظ�ظة ب��ستف�دة ذلك، ومبقد�ر ولوعهم مب� 

هم فيه و�سغفهم به تكون عد�وتهم للحق ولعلم �الأدلة وللق�ئمني ب�حلجة.

�س�معه  ال�ستعظمه  بع�سه  �سردن�  لو  م�  �لطبقة  هذه  من  �س�هدن�  ولقد 
� يثب عليه، �أو  و��ستفظعه، ف�إن غ�لبهم ال يت�سّور بعد متّرنه فيم� هو فيه �إال من�سبًّ
يتيًم� ي�س�ركه يف م�له، �أو �أرملة يخ�دعه� عن ملكه�، �أو فر�سة ينتهزه� عند ملك �أو 
ق��ش، فيبلغ به� �إىل �سيء من حط�م �لدني�، وال يبقى يف طب�ئع هوؤالء �سيء من نور 
�لعلم وهدى �أهله و�أخالقهم، بل هم �أ�سبه �سيء ب�جلب�برة و�أهل �ملب��سرة للمظ�مل، 
ومع هذ� فهم �أ�سد خلق �هلل تع�سًب� وتعنًت� وُبعًد� من �حلق، ورجوعهم �إىل �حلق من 
�أبعد �الأمور و�أ�سعبه�؛ الأنه مل يبق يف �أفه�مهم ف�سلة لتعّقل ذلك وتدّبره، بل قد 
�س�ر بع�سه� م�ستغرًق� ب�لر�أي وبع�سه� م�ستغرًق� ب�لدني�، ف�إن قلت: فهل بقي مطمع 
يف �أهل هذه �لطبقة؟ وكيف �لو�سول �إىل �إر�س�دهم �إىل �الإن�س�ف و�إخر�جهم عن 

�لتع�سب؟

 ))) ينجع: ينفع ويوؤثر. )م).
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�أ�سب�به،  ي�ّسر  �أمًر�  �أر�د  �إذ�  ف�إنه  بتوفيق �هلل وهد�يته،  �إال  قلت: ال مطمع 
و�سّهل طر�ئقه، و�أح�سن م� ي�ستعمله �لع�مل مع هوؤالء ترغيبهم يف �لعلم وتعظيم 
�أمره و�الإكث�ر من مدح علوم �الجته�د، و�أن به� يعرف �أهل �لعلم �حلق من �لب�طل، 
وميّيزون �ل�سو�ب من �خلط�أ، و�أن جمّرد �لتقليد لي�ش من �لعلم �لذي ينبغي عد 
�س�حبه من جملة �أهل �لعلم، الأن كل مقلد يقر على نف�سه ب�أنه ال يعقل حجج 
�هلل، وال يفهم م� �سرعه لعب�ده يف كت�به، وعلى ل�س�ن ر�سوله، و�أن من ظفر من طلبه 
�أفر�د علم�ء هذه �الأمة وتقليده وقبول  وف�ز من كده ون�سبه ملجّرد �تب�ع فرد من 
بقي يف من ك�ن من هذه  ف�إن  ن�ل حًظ�،  بط�ئل وال  يظفر  فلم  قوله دون حجته، 
�لطبقة ن�سيب من علو �لهمة وحظ من �سرف �لنف�ش وق�سط من �لرغبة يف نيل م� 
هو �أعلى من�قب �لدني� و�الآخرة، فقد متيل نف�سه �إىل �لعلم بع�ش �مليل، في�أخذ من 
�أنه ك�ن معّلاًل لنف�سه مب� ال  علوم �الجته�د بن�سيب، ويفهم بع�ش �لفهم فيعرف 
ي�سمن وال يغني من جوع، وم�ستغاًل مب� ال يرتقي به �إىل �سيء من درج�ت �لعلم، 
فهذ� �لدو�ء الأهل هذه �لطبقة من �أنفع �الأدوية، وهو ال يوؤثر بع�ش �لت�أثري �إال مع 
كون ذلك �ملخ�طب له بع�ش ��ستعد�د للفهم، وعنده �إدر�ك وهو �لقليل، �أم� من 
ك�ن ال يفهم �سيًئ� فيه من علوم �الجته�د و�إن �أجهد نف�سه و�أط�ل عن�ه� و�أعظم 
كّده� كم� هو �لغ�لب على �أهل هذه �لطبقة، ف�إنهم �إذ� ��ستفرغو� و�سعهم يف علم 
�لر�أي و�أنفقو� يف �ال�ستغ�ل به �سطًر� من �أعم�رهم، و�سكنت �أنف�سهم �إىل �لتقليد 

�، مل تبق فيهم بقية لفهم �سيء من �لعلوم.  �سكونً� ت�ًم�، وقبلته قبواًل كليًّ
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يف  تقت�سيه  قد  �حل�سر،  عليه  ي�أتي  ال  من  �جلن�ش  هذ�  من  �س�هدن�  وقد 
بع�ش �الأحو�ل رغبة جتذبه �إىل �لنظر يف علم �لنحو، فال يفهمه قط ف�ساًل عن �س�ئر 
علوم �الجته�د �لتي يفتتحه� �لطلبة بهذ� �لعلم، فمن ك�ن على هذه �ل�سفة وبهذه 
�ملنزلة ال ي�أتي �إر�س�ده �إىل تعّلم علوم �الجته�د بف�ئدة، و�أح�سن م� ي�ستعمله معه 
من يريد تقليل تع�سبه ودفع بع�ش م� قد تغرّيت به فطرته، هو �أن ينظر �لع�مل من 
عمل بذلك �لدليل �لذي هو �حلق من قدم�ء �ملقلدين فيذكرهم �أنه قد خ�لف 
�إم�مهم يف تلك �مل�س�ألة فالن وفالن ممن هو يف طبقته �أو �أعلى طبقة منه، ولي�ش هو 
ب�حلق �أوىل من �ملخ�لفني له، ف�إن قبل ذهنهم هذ� فقد �نفتح ب�ب �لعالج للطبيب، 
��ستدّل به من خ�لفه،  �إم�مهم وم�  به  ��ستدّل  �إىل م�  الأنه ينتقل معهم من ذلك 
�إىل قبول فهم ذلك �لعليل،  �أقرب  �إىل وجوه �لرتجيح مبتدئً� مب� هو  وينتقل منه 
ثم ينقله من مرتبة �إىل مرتبة حتى ي�ستعمل من �لدو�ء م� يقّلل تلك �لعلة، ف�إنه 
�أدرك �لعليل ذه�ب �سيء منه� ح�سل له بع�ش ن�س�ط يحمله على قبول م�  �إذ� 
يذهب ب�لبقية، ولكن م� �أقل من يقبل �سيًئ� من هذه �الأدوية، ف�إنه قد �رتكز يف 
ذهن غ�لب هوؤالء �أن �ل�سحة و�ل�سالمة لهم هي يف نف�ش �لعلة �لتي قد متكنت 
من �أذه�نهم ف�سرت �إىل قلوبهم وعقولهم، و�أ�سربو� من حبه� زي�دة على م� يجده 
�ل�سحيح عن �لعلة من حمبة م� هو فيه من �ل�سحة و�لع�فية، و�سبب ذلك �أنهم 
ثم  يد�نيه،  �أو  ي�س�ويه  �الأمة من  لي�ش يف علم�ء  قلدوه  �لذي  �إم�مهم  �أن  �عتقدو� 
قبلت عقولهم هذ� �العتق�د �لب�طل وز�د بزي�دة �الأي�م و�للي�يل حتى بلغ �إىل حّد 
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يت�سبب عنه �أن جميع �أقو�له �سحيحة ج�رية على وفق �ل�سريعة لي�ش فيه� خط�أ وال 
�سعف، و�أنه �أعلم �لن��ش ب�الأدلة �لو�ردة يف �لكت�ب و�ل�سّنة على وجٍه ال يفوت 
�أو �سنة  عليه منه� �سيء وال تخفى منه� خ�فية، ف�إذ� �سمعو� دلياًل يف كت�ب �هلل 
ر�سوله ق�لو�: لو ك�ن هذ� ر�جًح� على م� ذهب �إليه �إم�من� لذهب �إليه ومل يرتكه، 
لكنه تركه مل� هو �أرجح منه عنده، فال يرفعون لذلك ر�أ�ًس�، وال يرون مبخ�لفته ب�أ�ًس�.

بعد  قرن وع�سًر�  بعد  قرنً�  يعمهم  �أن  ��ستهر عنهم وك�د  قد  وهذ� �سنيع 
ع�سر على �ختالف �ملذ�هب وتب�ين �لنحل، ف�إذ� ق�ل لهم �لق�ئل �عملو� بهذه �الآية 
�لقر�آنية �أو بهذ� �حلديث �ل�سحيح، ق�لو�: ل�ست �أعلم من �إم�من� حتى نتبعك، ولو 
ك�ن هذ� كم� تقول مل يخ�لفه من قّلدن�ه، فهو مل يخ�لفه �إال �إىل م� هو �أرجح منه. 

وقد ين�سم �إىل هذ� من بع�ش �أهل �جلهل و�ل�سفه و�لوق�حة و�سف ذلك 
ولو  �ل�سّنة،  �إن ك�ن من  و�لكذب  ب�لبطالن  لهم  �ملخ�طب  به  �لذي ج�ء  �لدليل 

متكنو� من تكذيب م� يف �لكت�ب �لعزيز �إذ� خ�لف م� قد قّلدو� فيه لفعلو�.        

و�أم� يف دي�رن� هذه فقد لقنهم من هو مثلهم يف �لق�سور و�لبعد عن معرفة 
�حلق ذريعة �إبلي�سية، ولطيفة م�سوؤومة هي �أن دو�وين �الإ�سالم �ل�سحيحني و�ل�سنن 
�الأربع وم� يلتحق به� من �مل�سند�ت و�ملج�ميع �مل�ستملة على �ل�سّنة �إمن� ي�ستغل به� 
ويكرر در�سه� وي�أخذ منه� م� تدعو ح�جته �إليه من مل يكن من �أتب�ع �أهل �لبيت، 
جميع  �مللعونة  �لذريعة  بهذه  فيدفعون  �ل�سيعة،  من  يكونو�  مل  له�  �ملوؤلفني  الأن 

 الأ�شباب املوؤدية اإىل التع�شب واإىل اخلروج عن دائرة الإن�شاف



50 50
اأدُب الطلِب ومنتهى الأَرب

�ل�سّنة �ملطهرة الأن �ل�سنة �لو�ردة عن ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - هي 
م� يف تلك �مل�سنف�ت وال �سنة غري م� فيه�، وهوؤالء و�إن ك�نو� ال يعدون من �أهل 
�لعلم وال ي�ستحقون �أن يذكرو� مع �أهله، وال تنبغي �ل�سغلة بن�سر جهلهم وتدوين 
غب�وتهم، لكنهم مل� ك�نو� قد تلّب�سو� بلب��ش �أهل �لعلم وحملو� دف�تره، وقعدو� يف 
�مل�س�جد و�ملد�ر�ش، �عتقدتهم �لع�مة من �أهل �لعلم وقبلو� م� يلقنونهم من هذه 
�لفو�قر؛ ف�سلو� و�أ�سلو� وعظمت بهم �لفتنة وحلت ب�سببهم �لرزية، ف�س�ركو� �س�ئر 
�ملقلدة يف ذلك �العتق�د يف �أئمتهم �لذين قد قلدوهم و�خت�سو� من بينهم بهذه 
يعظمون  �ملذ�هب  �س�ئر  من  �لتقليد  �أهل  ف�إن  �لفظيعة،  و�ملق�لة  �ل�سنيعة  �خل�سلة 
كتب �ل�سّنة، ويعرتفون ب�سرفه� و�أنه� �أقو�ل ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم- 
�لتي عّول عليه�  و�أمه�ت �حلديث وجو�معه  و�أنه� هي دو�وين �الإ�سالم  و�أفع�له، 
�لتي  ب�ملنزلة  عندهم  ف�إنه�  �أولئك  بخالف  والحقه،  �لدهر  �س�بق  يف  �لعلم  �أهل 
ذكرن� ف�سّمو� �إىل �سنعة �لتقليد �سنعة �أخرى هي �أ�سنع منه�، و�إىل بدعة �لتع�سب 
�أقل حظ من علم و�أحقر ن�سيب من  �أفظع منه�، ولو ك�ن لهم  �أخرى هي  بدعة 
فهم مل يخف عليهم �أن هذه �لكتب مل يق�سد م�سنفوه� �إال جمع م� بلغ �إليهم 
من �ل�سّنة بح�سب م� بلغت �إليه مقدرتهم و�نتهى �إليه علمهم، ومل يتع�سبو� فيه� 
بع�ش، بل جمعو�  �ملذ�هب دون  بع�ش  يط�بق  م�  فيه� على  �قت�سرو�  ملذهب وال 
�سنة ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - الأمته لي�أخذ كل ع�مل منه� بقدر 
علمه وبح�سب ��ستعد�ده، ومن مل يفهم هذ� فهو بهيمة ال ي�ستحق �أن يخ�طب 
�ل�سّنة  مبع�د�ة كتب  �لف�ئدة  به من  م� ظفر  وغ�ية  �الإن�س�ين،  �لنوع  به  مب� يخ�طب 
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�لت�سجيل على نف�سه ب�أنه مبتدع �أ�سد �بتد�ع؛ ف�إن �أهل �لبدع مل ينكرو� جميع 
�ل�سّنة وال ع�دو� كتبه� �ملو�سوعة جلمِعه�، بل حق عليهم ��سم �لبدعة عند �س�ئر 

�مل�سلمني مبخ�لفة بع�ش م�س�ئل �ل�سرع.

ف�نظر �أ�سلحك �هلل م� ي�سنع �جلهل ب�أهله ويبلغ منهم حتى يوقعهم يف هذه 
�لهّوة فيعرتفون على �أنف�سهم مب� يق�سعّر له جلد �الإ�سالم وتبكي منه عيون �أهله، 
�أعرف به  �أهله  �أن  نّزلو� كتب �ل�سّنة منزلة فن من �لفنون �لتي يعتقدون  وليتهم 
من غريهم، و�أعلم ممن �سو�هم، ف�إن هوؤالء �ملقلدة على �ختالف مذ�هبهم وتب�ين 
نحلهم �إذ� نظرو� يف م�س�ألة من م�س�ئل �لنحو بحثو� يف كتب �لنح�ة، و�أخذو� ب�أقو�ل 
�أهله و�أك�بر �أئمته ك�سيبويه و�الأخف�ش ونحوهم�، ومل يلتفتو� �إىل م� ق�له من قلدوهم 
يف تلك �مل�س�ألة �لنحوية؛ الأنهم يعلمون �أن لهذ� �لفن �أهاًل هم �ملرجوع �إليهم فيه، 
بقولهم  �مل�أخوذ  �ملذ�هب  �أهل  �لفقه من  �ملوؤلفني يف  �أحد  �ختلف  �أنه  فر�سن�  فلو 
�ملرجوع �إىل تقليدهم و�سيبويه يف م�س�ألة نحوية مل ي�سك �أحد �أن �سيبويه هو �أوىل 

ب�حلق يف تلك �مل�س�ألة من ذلك �لفقيه الأنه �س�حب �لفن و�إم�مه. 

�إىل  �أن ينظر يف م�س�ألة لغوية لرجع  �ملقلدين  �أحد من  وهكذ� لو �حت�ج 
كتب �للغة و�أخذ بقول �أهله�، ومل يلتفت يف تلك �مل�س�ألة �إىل م� ق�له من هو مقّلد 
له وال عمل عليه، وال�سيم� �إذ� ع�ر�ش م� يقوله من هو من �أئمة �للغة، وخ�لف م� 
يوجد يف كتبه�، وهكذ� لو �أر�د �أحدهم �أن يبحث عن م�س�ألة �أ�سولية �أو كالمية �أو 
تف�سريية �أو غري ذلك من علوم �لعقل و�لنقل، مل يرجع يف كل فن �إال �إىل �أهله، 
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له�  و�أتقن  به�  �أخرب  �لفنون  تلك  �أهل  �أن  عرف  قد  الأنه  �سو�هم  على  يعّول  وال 
�ته� ور�جحه� ومرجوحه� و�سحيحه� و�سقيمه�، بخالف من  و�أعرف بدق�ئقه� وخفيَّ
يقّلدونه ف�إنه و�إن ك�ن يف علم �لفقه ب�رًع� ع�رًف� به لكنه يف هذه �لفنون ال يرتقي �إىل 
�أقل �أهله رتبة و�أحقرهم معرفة وال ير�سى مقلدوه �أن يع�ر�سو� بقوله يف هذه �لفنون 
قول من هو �أهله�، و�إذ� عرفت هذه من �سنيعهم وتبينته فقل لهم م� ب�لكم تركتم 
خري �لفنون نفًع� و�أ�سرفه �أهاًل و�أف�سله و��سًع� وهو علم �ل�سنة، ف�إنكم قد علمتم �أن 
��ستغ�ل �أهل هذ� �لعلم به �أعظم من ��ستغ�ل �أهل �س�ئر �لفنون بفنونهم وتنقيحهم 
له وتهذيبه، و�لبحث عن �سحيحه و�سقيمه ومعرفة علله، و�الإح�طة ب�أحو�ل رو�ته 
و�إتع�ب �أنف�سهم يف هذ� �ل�س�أن م� ال يتعبه �أحد من �أهل �لفنون يف فنونهم، حتى 
�س�ر ط�لب �حلديث يف تلك �لع�سور ال يكون ط�لًب� �إال بعد �أن يرحل �إىل �أقط�ر 
و�ل�سحيح وغريه على  و�لن�زل  �لع�يل  ويعرف  �سيوخ عدة،  وي�سمع من  متب�ينة، 
وجه ال يخفى عليه خمرج �حلرف �لو�حد من �حلديث �لو�حد، ف�ساًل عن زي�دة 
على ذلك، وفيهم من يحفظ م�ئة �ألف حديث �إىل خم�سم�ئة �ألف حديث �إىل 
�ألف �ألف حديث هي على ظهر قلبه، ال تخفى عليه منه� خ�فية، وال يلتب�ش عليه 
�ملتون كذلك يحفظون ويتقنون  فيه� حرف و�حد، ومع هذ� �حلفظ و�الإتق�ن يف 
�أ�س�نيده� على حد ال يخفى عليهم من �أحو�ل �لرو�ة �سيء، وال يلتب�ش عليهم م� 
ك�ن فيه من خري و�سّر وجرح وتعديل، ويرتكون من وجدو� يف حفظه �أدنى �سعف، 

�أو ك�ن به �أقل ت�س�هل �أو �أحقر م� يوجب �جلرح.
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�سك  عنده  يبَق  معرفة �سحيحة مل  و�أهله�  �لفنون  فمن عرف  وب�جلملة 
�أن ��ستغ�ل �أهل �حلديث بفنهم ال ي�س�ويه ��ستغ�ل �س�ئر �أهل �لفنون بفنونهم وال 
يق�ربه، بل ال يعّد ب�لن�سبة �إليه كثري �سيء، ف�إن ط�لب �حلديث ال يك�د يبلغ من 
هذ� �لفن بع�ش م� يريده �إال بعد �أن ُيفني �سب�ه و�سب�به وكهولته و�سيخوخته فيه، 
�لرجل  ونحن جند  و�لنه�ر،  �لليل  و�لكتب  ب�ل�سم�ع  وي�ستغرق  �الأقط�ر،  ويطّوف 
ي�ستغل بفن من تلك �لفنون �لع�م و�لع�مني و�لثالثة فيكون معدوًد� من حمققي 
�أهله ومتقنيهم، فم� ب�لكم �أيه� �ملقلدة �إذ� �أردمت �لرجوع �إىل فن �ل�سّنة مل ت�سنعو� 
بغريهم،  �العتد�د  وعدم  �لفن  �أهل  �إىل  �لرجوع  من  غريه  ت�سنعونه يف  كم�  فيه 
وهل هذ� منكم �إال �لتع�سب �لبحت و�لتع�سف �خل�ل�ش و�لتحكم �ل�سرف؟ فهاّل 
�سنعتم يف هذ� �لفن �لذي هو ر�أ�ش �لفنون و�أ�سرفه� كم� �سنعتم يف غريه، فرجعتم 
�إىل �أهله وتركتم م� جتدونه مم� يخ�لف ذلك يف موؤلف�ت �مل�ستغلني ب�لفقه، �لذين ال 

يفرقون بني �أ�سح �ل�سحيح و�أكذب �لكذب.

ومن  �لعرف�ن،  من  وحًظ�  �لعلم  من  ن�سيًب�  يعرف  من  ذلك  يعرف  كم� 
�أر�د �لوقوف على حقيقة هذ� فلينظر موؤلف�ت جم�عة هم يف �لفقه ب�أعلى رتبة مع 
�لتبحر يف فنون كثرية، ك�جلويني و�لغز�يل  )ت505هـ) و�أمث�لهم� ف�إنهم �إذ� �أر�دو� 
يوردون  الأنهم  ويعجب؛  �س�معه  منه  ي�سحك  مب�  ج�ءو�  �حلديث  يف  يتكلمو�  �أن 
يفرقون  وال  به  يفطنون  وال  ذلك  يعرفون  وال  �ل�سع�ف،  عن  ف�ساًل  �ملو�سوع�ت 
فك�نو�  ينبغي،  كم�  �حلديث  بفن  ��ستغ�لهم  عدم  ذلك  و�سبب  وبني غريه.  بينه 

 الأ�شباب املوؤدية اإىل التع�شب واإىل اخلروج عن دائرة الإن�شاف



54 54
اأدُب الطلِب ومنتهى الأَرب

عند �لتكلم فيه عربة من �لِعرب، وهكذ� ح�ل مثل هذين �لرجلني و�أ�سب�ههم من 
�أهل طبقتهم مع تبحرهم يف فنون عديدة، فم� ب�لك مبن يت�سدى للكالم يف فن 
�حلديث وي�ستغل ب�إدخ�له يف موؤلف�ته وهو دون �أولئك مبر�حل ال حت�سر، وهكذ� جتد 
كثرًي� من �أئمة �لتف�سري �لذين مل يكن لهم كثري ��ستغ�ل بعلم �ل�سنة ك�لزخم�سري 
)ت 538هـ) و�لفخر �لر�زي )ت606هـ) وغ�لب من ج�ء بعدهم، ف�إنهم يوردون 
�أدنى ��ستغ�ل بعلم �حلديث يف  �لتي ال ي�سك من له  يف تف��سريهم �ملو�سوع�ت 
كونه مو�سوًع� مكذوبً� على ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - وذلك �ملف�سر 
قد �أدخله يف تف�سريه و��ستدل به على م� يق�سده من تف�سري كت�ب �هلل �سبح�نه، 
وهكذ� �أئمة �أ�سول �لفقه ف�إن �أكرث من ي�ستغل يف �لن��ش يف هذ� �لزم�ن مبوؤلف�تهم 
ال يعرفون فن �حلديث، وال مييزون �سيًئ� منه، بل يذكرون يف موؤلف�تهم �ملو�سوع�ت 

ويبنون عليه� �لقن�طر.

وبهذه �الأ�سب�ب تالعب �لن��ش بهذ� �لفن �ل�سريف، وكذبو� على ر�سول 
من  يق�سي  متييز  له  من  ف�س�ر  �أقبح كذب،   - و�سلم  و�آله  عليه  �هلل  �سلى   - �هلل 
�سنيعهم �لعجب �إذ� وقف على موؤلف�تهم، ومع ذلك فهم ال ي�سعرون مب� هم فيه 
من �خلط�أ و�خلطل و�لزلل، وهم �ملوقعون الأنف�سهم يف هذه �لورطة بعدم رجوعهم 
يف هذ� �لفن بخ�سو�سه �إىل �أهله �مل�ستغلني به، كم� يرجعون  �إىل �أهل �س�ئر �لفنون 
لهذ�  تخ�سي�سهم  �سبب  �أظن  ول�ست  م�س�ئله،  من  م�س�ألة  �إىل  �حتي�جهم  عند 
�لفن �ل�سريف �جلليل بعدم �لرجوع �إىل �أهله دون غريه �إال م� يجده �ل�سيط�ن يف 
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تزيني مثل ذلك لهم من �ملح�ل يف �لدين و�إثب�ت �الأحك�م �ل�سرعية ب�الأك�ذيب 
�ملختلقة، و�إغف�ل كثري من مهم�ت �لدين لعدم علم �ملتكلمني يف �لفقه ب�أدلته�.

و�أنت ال يخفى عليك بعد هذ� �أن �إن�س�ف �لرجل ال يتم حتى ي�أخذ كل 
فن عن �أهله ك�ئًن� م� ك�ن، ف�إنه لو ذهب �لع�مل �لذي قد ت�أهل لالجته�د ي�أخذ مثاًل 
�حلديث عن �أهله، ثم يريد �أن ي�أخذ م� يتعلق بتف�سريه يف �للغة عنهم، ك�ن خمطًئ� 
يف �أخذ �ملدلول �للغوي عنهم، وهكذ� �أخذ �ملعنى �الإعر�بي عنهم ف�إنه خط�أ، بل 
ي�أخذ �حلديث عن �أئمته بعد �أن يك�سف عن �سنده وح�ل رو�ته، ثم �إذ� �حت�ج 
�إىل معرفة م� يتعلق بذلك �حلديث من �لغريب رجع �إىل �لكتب �ملدوّنة يف غريب 
�حلديث، وكذ� �س�ئر كتب �للغة �ملدونة يف �لغريب وغريه، و�إذ� �حت�ج �إىل معرفة 
بنية كلم�ته رجع �إىل علم �ل�سرف، و�إذ� �حت�ج �إىل معرفة �إعر�ب �أو�خر كلمه رجع 
�لعربية  دق�ئق  م� يف ذلك �حلديث من  �أر�د �الطالع على  و�إذ�  �لنحو،  �إىل علم 
و�أ�سر�ره� رجع �إىل علم �ملع�ين و�لبي�ن، و�إذ� �أر�د �أن ي�سلك طريقة �جلمع و�لرتجيح 
بينه وبني غريه رجع �إىل علم �أ�سول �لفقه، ف�لع�مل �إذ� �سنع هذ� �ل�سنع ظفر ب�حلق 

من �أبو�به، ودخل �إىل �الإن�س�ف ب�أقوى �أ�سب�به. 

و�أم� �إذ� �أخذ �لعلم عن غري �أهله ورجح م� يجده من �لكالم الأهل �لعلم 
يف فنون لي�سو� من �أهله�، و�أعر�ش عن كالم �أهله�، ف�إنه يخبط ويخلط وي�أتي من 
�الأقو�ل و�لرتجيح�ت مب� هو يف �أبعد درج�ت �الإتق�ن وهو حقيق بذ�ك، ف�إن من 
ب�أئمة  يقتد  ومل  �الأحك�م  �أح�ديث  من  ينقلونه  فيم�  �لفقه  علم  �أهل  يقلد  ذهب 
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ب�أح�ديث  ي�أخذ  ب�أن  حقيًق�  ك�ن  موؤلف�تهم  �عتمد  وال  عنهم  �أخذ  وال  �حلديث 
عليه�  ويفّرع   - و�سلم  و�آله  عليه  �هلل  �سلى   - �هلل  ر�سول  على  مو�سوعة مكذوبة 
م�س�ئل لي�ست من �ل�سريعة، فيكون من �ملتقولني على �هلل مب� مل يقل، �ملكلفني 
يقل،   مل  مب�  �هلل  على  �ملتقولني  من  فيكون  �ل�سريعة،  من  لي�ست  م�س�ئل  عب�ده 
�أن يكون عليه ن�سيب من  �ملكلفني عب�ده مب� مل ي�سرعه؛ في�سل وي�سل، وال بد 
�سنًن�  به�  لهم  �سن  قد  ف�إنه  �لقي�مة،  يوم  �إىل  �لب�طلة  �مل�س�ئل  بتلك  �لع�ملني  وزر 
�سيئة، وي�سدق عليه قول �لنبي - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم: »من �أفتى بفتي� غري 
ثبت ف�إمن� �إثمه على �لذي �أفت�ه« �أخرجه �أحمد يف �مل�سند و�بن م�جه. ويف لفظه 
»من �أفتى بفتي� بغري علم ك�ن �إثم ذلك على �لذي �أفت�ه« �أخرجه �أحمد و�أبو د�ود 
ورج�ل �إ�سن�ده �أئمة ثق�ت. ولي�ش هذ� مبجتهد حتى يق�ل �إنه �إن �أ�س�ب فله �أجر�ن، 
�أجر، بل هذ� جم�زف متجّرئ على �سريعة �هلل متالعب به�، الأنه  �أخط�أ فله  و�إن 
عمد �إىل من ال يعرف علم �ل�سريعة �ملطهرة فرو�ه� عنه، وترك �أهله� مبعزل، ف�إن ك�ن 
يعلم �أن �أخذ م� ي�ستدل به من �الأح�ديث عن غري �أهل �لفن، فهو قد �أتى م� �أت�ه 
من �ال�ستدالل ب�لب�طل و�إثب�ت �مل�س�ئل �لتي لي�ست ب�سرع عن عمد وق�سد، فم� 
�أحقه �أن يع�قب على ذلك، فقد �سح عن ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - 
�أنه ق�ل: »من روى عني حديًث� ُيرى �أنه كذب فهو �أحد �لك�ذبني« ويف رو�ية »يظن 
�ل�سحيحني  يف  ثبت  وقد  وغريه،  م�سلم  �سحيح  يف  ث�بت  و�حلديث  كذب«  �أنه 
وغريهم� من حديث جم�عة من �ل�سح�بة �أنه �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم ق�ل: »من 
كذب عليَّ متعمًد� فليتبو�أ مقعده من �لن�ر« فهذ� �لع�مد �إىل كتب من ال يعرفون 
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�سحيح �الأح�ديث من ب�طله� وال مييزونه� بوجه من وجوه �لتمييز ك�مل�ستغلني بعلم 
�لفقه و�مل�ستغلني بعلم �الأ�سول، قد دخل حتت حديث »فهو �أحد �لك�ذبني« الأن 
من ك�ن كذلك فهو مظنة للكذب على ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - 
و�إن مل يكن عن عمد منه وق�سد؛ الأنه �أقدم على رو�ية م� ال يدري �أ�سحيح هو 

�أم ب�طل، ومن �أقدم على م� هذ� �س�أنه وقع يف �لكذب. 

و�أم� �إذ� ك�ن �لن�قل من غري �أهل �لفن ال يدري �أن من نقل عنه ال متييز 
له فهذ� ج�هل لي�ش ب�أهل الأن يتكلم على �أحك�م �هلل، ف��ستحق �لعقوبة من �هلل 
ب�إقد�مه على �ل�سريعة، وهو بهذه �ملنزلة �لتي ال ي�ستحق �س�حبه� �أن يتكلم معه� 
على كالم فرد من �أفر�د �أهل �لعلم، فكيف على كالم �هلل ور�سوله؟! فبعًد� و�سحًق� 
للمتجرئني على �هلل، وعلى �سريعته ب�الإقد�م على �لت�أليف�ت للن��ش مع ق�سورهم 
�لفقه  م�س�ئل  معرفة  يربزون يف  من جم�عة  �ل�سنع  هذ�  وقد كرث  ت�أهلهم،  وعدم 
�لتي هي م�سوبة ب�لر�أي �إن مل يكن هو �لغ�لب عليه�، ويت�سدرون لتعليم �لطلبة 
لهذ� �لعلم، ثم تكرب �أنف�سهم عندهم مل� يجدونه من �جتم�ع �لن��ش عليهم و�أخذ 
�لع�مة ب�أقو�لهم يف دينهم، فيظنون �أنهم قد عرفو� م� عرفه �لن��ش، وظفرو� مب� ظفر 
به علم�ء �ل�سريعة �ملت�سدرون للت�أليف و�لكالم على م�س�ئل �ل�سريعة، فيجمعون 
نُع من ال يدري ملن ال يفهم«، ثم  موؤلف�ت هي مم� قم�ست))) »وطم حْبُل �حل�طب �سُ
ي�أخذه� عنهم من هو �أجهل منهم و�أق�سر ب�ًع� يف �لعلم، فينت�سر يف �لع�مل وتظهر 

 ))) قم�ش �ل�سيء: جمعه من هن� وهن�ك. )م).
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يف �مللة �الإ�سالمية ف�قرة من �لفو�قر وق��سمة من �لقو��سم. و�س�حبه� جلهله يظن 
�أنه قد تقرب �إىل �هلل ب�أعظم �لقرب، وت�جره ب�أح�سن مت�جرة، وهو ف��سد �لظن ب�طل 
مب�  وحتّلى  �الإحج�م  حمل  يف  �أقدم  الأنه  وعقوبته،  �هلل  ل�سخط  م�ستحق  �العتق�د 
لي�ش له، ودخل يف غري مدخله، وو�سع جهله على �أ�سرف �الأمور و�أعاله� و�أواله� 
ب�لعلم و�الإتق�ن و�لتمييز وكم�ل �الإدر�ك، فهذ� هو مبنزلة �لق��سي �لذي ال يعلم 
ب�حلق، فهو يف �لن�ر �سو�ء حكم ب�حلق �أو �لب�طل، بل هذ� �لذي �أقدم على ت�سنيف 
�لكتب وحترير �ملجلد�ت يف �ل�سريعة �الإ�سالمية مع ق�سوره وعدم بلوغه �إىل م� ال 
بد ملن يتكلم يف هذ� �ل�س�أن منه، �أحق ب�لن�ر من ذلك �لق��سي �جل�هل؛ الأنه مل 

ر.  ي�سب بجهل �لق��سي �جل�هل مثل من �أ�سيب مب�سنف�ت هذ� �مل�سنف �ملق�سّ

ومن فتح �هلل عليه من مع�رفه مب� يعرف به �حلق من �لب�طل و�ل�سو�ب من 
�خلط�أ، ال يخفى عليه م� يف هذه �مل�سنف�ت �لك�ئنة ب�أيدي �لن��ش يف كل مذهب، 
ف�إنه يقف من ذلك على �لعجب، ففي بع�ش �ملذ�هب يرى �أكرث م� يقف عليه يف 
م�سنف من م�سنف�ت �لفقه خالف �حلق، ويف بع�سه� يجد بع�سه �سو�بً� وبع�سه 
�أكرث من �خلط�أ، ثم يعرث على م� يحرره م�سنفو  خط�أً، ويف بع�سه� يجد �ل�سو�ب 
تلك �لكتب من �الأدلة لتلك �مل�س�ئل �لتي قد دّونوه� فيجد فيه� �ل�سحيح و�حل�سن 
و�ل�سعيف و�ملو�سوع، وقد جعله� �مل�سنف �سيًئ� و�حًد�، وعمل به� جميعه� من غري 
ح �لب�طل على �ل�سحيح  متييز وع�ر�ش بني �ل�سحيح و�ملو�سوع وهو ال يدري، ورجَّ
نِّف - ال كرث �هلل يف �أهل �لعلم من �أمث�له -  وهو ال يعلم. فم� ك�ن �أحق هذ� �ملُ�سَ
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ب�أن يوؤخذ على يده ويق�ل له �ترك م� ال يعنيك، وال ت�ستغل مب� لي�ش من �س�أنك، 
وال تدخل فيم� ال مدخل لك فيه.

�أن يفوت من  ي�أخذو� على يده فال ينبغي  �أن  �أهل ع�سره  �إذ� ف�ت   ثم 
بعدهم �أن ي�أخذو� على �أيدي �لن��ش ويحولو� بينهم وبني هذ� �لكت�ب �لذي ال 
يفرق موؤلفه بني �حلق و�لب�طل، وال مييز بني م� هو من �ل�سريعة وم� لي�ش منه�، فم� 
�أوجب هذ� عليهم، ف�إن هذ� �مل�سئوم قد جنى على �ل�سريعة و�أهله� جن�ية �سديدة، 
وفعل منكًر� عظيًم�، وهو يعتقد جلهله �أنه قد ن�سر يف �لن��ش م�س�ئل �لدين، ويظن 
نِّف هو �ل�سريعة، ف�نت�سر بني  من �تبعه يف �الأخذ عنه �أن هذ� �لذي ج�ء به هذ� �ملُ�سَ
�جل�هلني �أمر عظيم وفتنة �سديدة، وهذ� هو �ل�سبب �الأعظم يف �ختالط �ملعروف 
ب�ملنكر يف كتب �لفقه، وغلبة علم �لر�أي على علم �لرو�ية، ف�إن �ملت�سدر للت�سنيف 
يف كتب �لفقه و�إن بلغ يف �إتق�نه و�إتق�ن علم �الأ�سول و�س�ئر �لفنون �الآلية �إىل حد 
يتق��سر عنه �لو�سف، �إذ� مل يتقن علم �ل�سّنة ويعرف �سحيحه من �سقيمه، ويعول 
�أ�س��ش، الأن علم  و�إير�ده، ك�نت م�سنف�ته مبنية على غري  �إ�سد�ره  �أهله يف  على 
�لفقه هو م�أخوذ من علم �ل�سنة �إال �لقليل منه، وهو م� قد �سرح بحكمه �لقر�آن 
�لكرمي، فم� ي�سنع ذو �لفنون بفنونه �إذ� مل يكن ع�مل�ً بعلم �حلديث متقًن� له معّواًل 

على �مل�سنف�ت �ملدونة فيه. 

وبهذه �لعلة جتد �مل�سنفني يف علم �لفقه يعّولون يف كثري من �مل�س�ئل على 
حم�ش �لر�أي، ويدونونه يف م�سنف�تهم وهم ال ي�سعرون �أن يف ذلك �سّنة �سحيحة 
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على  ب�لفقه  �مل�ستغلني  من   � هذ� جدًّ وقد كرث  �حلديث،  لعلم  ط�لب  �أقل  يعرفه� 
�مل�سلمني.  �ل�سريعة وعلى  �أنف�سهم وعلى  تف�قم �سره وتع�ظم �سرره، وجنو� على 
و�إذ� �سككت يف �سيء من هذ� فخذ �أي كت�ب �سئت من �لكتب �مل�سنفة يف �لفقه 
وط�لعه جتد �لكثري �لو��سع، وكثرًي� م� جتد يف ذلك من �مل�س�ئل �لتي مل تدع �إليه� 
ح�جة وال ق�م عليه� دليل، بل جمّرد �لفر�ش و�لتقدير وم� يدور يف من�ظرة �لطلبة 
وي�سبق �إليه �أذه�نهم، ف�إن هذ� يكون يف �البتد�ء �سوؤ�اًل ومن�ظرة ثم يجيب عنه من 
هو من �أهل �لفقه، وغ�لب من يت�سّدر منهم وينفق بينهم، هو من ال �لتف�ت له �إىل 
�س�ئر �لعلوم وال ��ستغ�ل منه به� فال يعرف �حلجة وال يعقله�، فيدون �لطلبة جو�به 
وي�سري حينئذ فقًه� وعلًم�، وهو كالم ج�هل ال ي�ستحق �خلط�ب، وال يعّول على 
مثله يف جو�ب، ولو تكلم معه �ملتكلم يف فن من فنون �الجته�د لك�ن ذلك عنده 

مبنزلة من يتكلم ب�لعجمية، وي�أتي ب�ملعمي�ت ويتعمد �الألغ�ز.

 في� هذ� �جل�هل - ال كرّث �هلل يف �أهل �لعلم من �أمث�لك - �أال تقت�سر على 
م� قد عرفته من كالم من تقلده ف�إذ� �س�ألك �س�ئل عن �سيء منه نقلته له بن�سه، 
و�أنت  بر�أيك،  و�لكالم  فم�لك  �أدري،  ال  قلت:  منه،  يكن  مل  عم�  �س�ألك  و�إن 
ج�هل لعلم �لر�أي ف�ساًل عن علم �لرو�ية، وع�طل عن كل معقول ومنقول مل حتط 
من علم �لفقه �لذي �ألفه �أهل مذهبك �إال مبخت�سر من �ملخت�سر�ت، ف�ساًل عن 
موؤلف�ت غري �أهل مذهبك يف �لفقه ف�ساًل عن �ملوؤلف�ت يف �س�ئر �لعلوم، ف�أنت من 
عالم�ت �لقي�مة، ومن دالئل رفع �لعلم، وقد �أخربن� ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه 
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و�آله و�سلم - عنك وعن �أمث�لك و�أب�ن لن� »�أنه يتخذ �لن��ش روؤو�ًس� جه�اًل فيفتون 
ّلون وُي�سلون«، ف�أنت ممن ُيفتي بغري علم، ويتعمد �ل�ساللة لنف�سه  بغري علم َفَي�سِ
و�الإ�سالل للن��ش، »ف�ربع على ظلعك))) و�أق�سر من غو�يتك و�ترك م� لي�ش من 
�س�أنك، ودع مثل هذ� ملن علمه �هلل علم �لكت�ب و�ل�سّنة و�أطلعه على �أ�سر�رهم� مب� 
فتح له من �ملع�رف �ملو�سلة �إليهم�، ف�أنت �إن وكلت �الأمر �إىل �أهله و�ألقيت عن�ن 
هذ� �ملركب �إىل ف�ر�سه، دخل �إىل �ل�سرع من �أبو�به، وو�سل �إىل �حلق من طريقه، 
من  �أمث�لك  به�  كلفهم  قد  �لتي  �لتك�ليف  هذه  من  كثرًي�  �هلل  عب�د  عن  وحّط 
�جله�ل، و�أر�حهم من غ�لب هذه �الأك�ذيب �لتي ي�سمونه� علًم�، ف�إن ذلك �سيء 

�جلهل خري منه.

ولقد عظمت �ملحنة على �ل�سرع و�أهله بهذ� �جلن�ش من �ملقلدة حتى بطل 
كثري من �ل�سريعة �ل�سحيحة �لتي ال خالف بني �مل�سلمني يف ثبوته� ال�سته�ره� 
بني �أهل �لعلم، ووجوده� �إم� يف حمكم �لكت�ب �لعزيز �أو يف م� �سح من دو�وين 
�ل�سّنة �ملطّهرة �لتي هي م�ستهرة بني �لن��ش ��سته�ًر� على وجه ال يخفى على من 
ين�سب �إىل �لعلم و�إن ك�ن قليل �حلظ فيه، و�سبب ذلك �أن هوؤالء كم� عرفت قد 
جعلو� غ�ية مطلبهم ونه�ية مق�سدهم �لعلم مبخت�سر من خمت�سر�ت �لفقه �لتي هي 
م�ستملة على م� هو من علم �لر�أي و�لرو�ية و�لر�أي �أغلب، ومل يرفعو� �إىل غري ذلك 
و�ل�سّنة وعلمهم� جهاًل  ب�لكت�ب  ف�س�رو� ج�هلني  �لعلوم،  �أنو�ع  ر�أ�ًس� من جميع 

 ))) �ربع على ظلعك: مثل ُير�د به: �إنك �سعيف ف�نته عم� ال تطيقه، و�ربع: توقف، ظلعك: عيبك. )م).
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�سديًد�، الأنه قد تقرر عندهم �أن علم �ل�سريعة منح�سر يف ذلك �ملخت�سر، و�أن م� 
عد�ه ف�سلة �أو ف�سول، ف��ستد �سغفهم به وتك�لبهم عليه، ورغبو� عم� عد�ه وزهدو� 
فيه زهًد� �سديًد�، ف�إذ� �سمعو� �آية من كت�ب �هلل �أو حديًث� من �سّنة ر�سول �هلل - 
�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - م�سرًح� بحكم من �الأحك�م �ل�سرعية ت�سريًح� يفهمه 
�لع�مة من �أهل طبقتهم ك�ن ذلك هّيًن� عندهم، ك�أنه مل يكن كالم �هلل �أو كالم 
ر�سوله، ويطرحونه ملجرد خم�لفته حلرف من حروف ذلك �لكت�ب، بل مفهوم من 

مف�هيمه، وهذ� ال ينكره من �سنيعهم �إال من ال يعرفهم.

 وقد عرفت منهم من لو جمع له �جل�مع م�سنًف� م�ستقاًل من �أدلة �لكت�ب 
و�ل�سّنة ي�ستمل على �أدلة قر�آنية وحديثية م� يج�وز �ملئني �أو �الألوف، كله� م�سرح 
بخالف حرف من حروف ذلك �ملخت�سر �لذي قد عرفه من �لفقه مل يلتفت �إىل 
�سيء من ذلك، ولو �ن�سم �إىل �لكت�ب و�ل�سّنة �ملنقولة يف ذلك �مل�سنف �إجم�ع 
على  �لعلم  �إىل  ينت�سب  من  كل  من  و�سغريه�  وكبريه�  والحقه�  �س�بقه�  �الأمة 
خالف م� يف ذلك �ملخت�سر، مل يرفع ر�أ�سه �إىل �سيء من ذلك، وال �أ�ستبعد �أنه لو 
ج�ءه نبي مر�سل �أو ملك مقّرب يخربه �أن �حلق �لذي �سرعه �هلل لعب�ده خالف 
حرف من حروف ذلك �ملخت�سر مل ي�سمع منهم� وال �سّدقهم�، بل لو �ن�سقت 
�ل�سم�ء و�سرخ منه� ملك من �ملالئكة ب�سوت ي�سمعه جميع �أهل �لدني� ب�أن �حلق 
على خالف ذلك �حلرف �لذي يف �ملخت�سر مل ي�سدقه وال رجع �إىل قوله، و�أعظم 
م�س�ألة  �سيخه  ثم يحفظ عن  مقلد  ب�أنه  يعرتف  منهم  �لو�حد  ترى  �أنك  من هذ� 
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مقّلد  �ل�سيخ  ب�أن ذلك  �عرت�فه  مع  �إليه�،  ي�سبق  و�أنه مل  �أفك�ره  من  �أنه�  يعرتف 
ي�أخذ هذه �مل�س�ألة عن �سيخه ويعمل به�  ب�أن تقليد �ملقلد ال ي�سح، ثم  و�عرت�فه 
� �س�كًن� �إليه� منثلج �خل�طر به� موؤثر له� على �أدلة �لكت�ب و�ل�سّنة  ق�باًل له� قبواًل ت�مًّ
و�أنظ�ر �ملربزين من �لعلم�ء، ولو �أجمعو� جميًع� ف�إن �إجم�عهم ودليلهم ال يثني هذ� 

�لفدم �جل�يف �جللف عن كالم �سيخه �ملقّلد �لذي �سمعه منه. 

نور  و�سلبه  قلبه  على  �هلل  طبع  ممن  فهو  �ملنزلة  بهذه  ك�ن  فمن  وب�جلملة 
�لتوفيق فعمي عن طريق �لر�س�د، و�سل عن �سبيل �حلق. ومثل هذ� ال ي�ستحق 
�إن�س�ن  و�إن ك�ن يف م�سالخ  ف�إنه  به،  �ال�ستغ�ل  ي�ست�أهل  �إليه وال  توجيه �خلط�ب 
وعلى �سكل بني �آدم فهو ب�لدو�ب �أ�سبه و�إليه� �أقرب، وي� ليته لو ك�ن د�بة لي�سلم 
من معّرته عب�د �هلل و�سريعته. ولكن هذ� �ملخذول مع كونه حم�رّي �لفهم بهيمّي 
ب�لكت�ب  �مل�ستغلني  �ملربزين  �لدين  علم�ء  على  ب�حلط  نف�سه  �سغل  قد  �لطبع، 
ب�ملكروه  وك�فحهم  �لعد�وة،  �أ�سد  وع�د�هم  �إليهم�،  يو�سل  وم�  وعلمهم�  و�ل�سّنة 
مك�فحة، ون�سبهم �إىل خم�لفة �ل�سرع ومب�ينة �حلق، ب�سبب عدم مو�فقتهم له على 

�لعمل مب� تلقنه من �سيخه �جل�هل.

ولقد ج�ءت هذه �الأزمنة يف دي�رن� هذه مب� مل يكن يف ح�س�ب وال خطر 
بب�ل �إبلي�ش �أن يكون له مثل هذه �لبط�نة، وال ظن �أنه ينجح كيده فيهم �إىل هذ� 
�حلد ويبلغون يف ط�عته هذ� �ملبلغ، ف�إن غ�لبهم قد �سّم �إىل م� قدمن� من �أو�س�فه 
و�سًف� �أ�سد منه� و�أ�سنع و�أقبح، وهو �أنه �إذ� �سمع ق�ئاًل يقول: ق�ل ر�سول �هلل، �أو 
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ميلي �سنًد� فيقول حدثن� فالن عن فالن، ق�مت قي�مته وث�ر �سيط�نه و�عتقد �أن هذ� 
�سنع �أعد�ء �أهل �لبيت �ملن��سبني لهم �لعد�وة �ملخ�لفني لهديهم.

�ملطهرة  ب�ل�سّنة  للم�ستغلني  ن�سبته  يف  ف�إن  �ل�سيط�ن  هذ�  �سنع  م�  ف�نظر 
ج�نب  يف  جعلهم  الأنه  �لبيت،  �أهل  على  عظيًم�  طعًن�  �لبيت  �أهل  خم�لفة  �إىل 
�ملحب  �ل�سيعي  هذ�  ف�نظر  وتخ�لًف�،  عن�ًد�  بينهم�  وجعل  �آخر  و�ل�سّنة يف ج�نب 
الأهل �لبيت �لق�ئم يف ن�سر من�قبهم ك�ن �أول م� قرره من من�قبهم �لند�ء �إىل �لن��ش 
ب�أن من عمل ب�ل�سّنة �ملطهرة �أو رو�ه� �أو �أحبه� فهو خم�لف الأهل �لبيت! وح��سى 
الأهل �لبيت �أن يكونو� كم� ق�ل؛ فهم �أحق �الأمة ب�تب�ع �سّنة ر�سول �هلل - �سلى 

�هلل عليه و�آله و�سلم - و�الهتد�ء بهديه و�القتد�ء بكالمه.

ولو ك�نو� كم� ق�ل هذ� �جل�هل مل يكونو� من �أهل �لبيت، بل من �أعد�ء 
ر مبخ�لفة �سنة ر�سول �هلل فقد  ف�إن من تظهَّ �ل�سريعة �ملطهرة، و�أعد�ء �هلل ور�سوله 
تظهر مبخ�لفة �هلل ومبخ�لفة ر�سوله، وخرج من حزب �حلق �إىل حزب �لب�طل، ومن 

نور �لهد�ية �إىل ظلمة �لغو�ية ك�ئًن� من ك�ن فلي�ش بعد هذ� �سيء.

ولقد ر�أين� هوؤالء �لذين ي�سخطون على �ل�سّنة �ملطهرة ويع�دون من ��ستغل 
به� وعكف عليه�، ي�سمع �أحدهم يف �مل�س�جد و�ملد�ر�ش علوم �لفل�سفة و�س�ئر علوم 
غري �ل�سريعة يقر�أه� �لطلبة على �ل�سيوخ فال ينكر ذلك وال يرى به ب�أ�ًس�، ف�إذ� �سمع 
حدثن� فالن عن فالن ق�ل: ق�ل ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - ك�ن 
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هذ� �أ�سد على �سمعه من علم �أر�سط� ط�لي�ش و�أفالطون وج�لينو�ش، بل �أثقل على 
�سمعه من فرعون وه�م�ن. فقّبح �هلل �أهل �لبدع وقّلل عددهم و�أر�ح منهم، ف�إنهم 
ر�أ�ش  معروفة هي  مب�س�ئل  �أنف�سهم  �سغلو�  قد  �سيء،  �ل�سريعة من كل  �أ�سّر على 
ف�إنك  �لر�ف�سة  �نظر  �أهله.  م� عد� ذلك وع�بوه وع�دو�  وتركو�  و�أ�س��سه،  مذهبهم 
  جتد �أكرث م� لديهم و�أعظم م� ي�ستغلون به ويكتبونه ويحفظونه مث�لب �ل�سح�بة
�ملكذوبة عليهم؛ ليتو�سلو� بذلك �إىل م� هو غ�ية م� لديهم من �ل�سّب و�لثلب لهم، 
�س�نهم �هلل وكبت مبغ�سيهم. ثم يعتربون �لن��ش جميًع� بهذه �مل�س�ألة، فمن و�فقهم 
�، �ملحق و�إن فعل م� فعل، ومن خ�لفهم يف هذه �مل�س�ألة فهو  فيه� فهو �مل�سلم حقًّ
�ملبطل �ملبتدع و�إن ك�ن على ج�نب من �لورع وحظ من �لتقوى ال يق�در قدرهم�، 
�إىل هذه �مل�س�ألة �لتظهر بجمع �ل�سلو�ت، وترك �جُلَمْع كم� قلته يف  وقد ي�سمون 

�أبي�ت:

و�أم� معي�ر �لت�سيع يف دي�رن� هذه عند جم�عة من �لزيدية ال عند جميعهم 
�ل�سالة  �سنن  من  بع�ش  برتك  �لتظهر  وهي  خ�م�سة،  �الأربع  هذه  على  فيزيدون 
ك�لرفع و�ل�سم، ف�إن �أهل �لطبقة �لتي ذكرن� لك �أنه� �أ�سل �ل�سر �إذ� ر�أو� من يفعل 
�لت�سهد  يف  و�لتوّرك  �لتكبرية  بعد  �ل�سالة  يف  ك�لتوجه  ونحوهم�  و�ل�سم  �لرفع 
عد�وتهم  من  �أ�سد  عد�وة  ع�دوه  عرفوه،  قد  م�  بغري  �ل�سالة  و�لدع�ء يف  �الأخري 

ِرَنا َع�شْ يف  الأَْقَواِم  َت�َشـــــــيُّع 
ْلِب للأَ�ْشَلِف نَّة والثَّ َعَداَوِة ال�شُّ

ُتْبَتَدع ِبـــــــــَدٍع  يف  ٌر  ُمْنَح�شِ
ــــَمع اجَلُ وَتْرُك  واجَلْمــــــِع 
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لليهود و�لن�س�رى، وظنو� �أنه على �سريعة �أخرى، وعلى دين غري دين �الإ�سالم، 
و�أوقعو� يف �أذه�ن �لعو�م �أنه ن��سبي، ف�نتقلو� من فعله لهذه �ل�سنن �أو �أحده� �إىل 
�لن�سب �لذي هو بغ�ش علّي وحكمو� عليه به حكًم� ج�زًم�. ف�نظر هذ� �ل�سنع 

�ل�سنيع �لذي هو �سبيه بلعب �ل�سبي�ن.

�أي�م طلبي رجاًل يق�ل له �لفقيه  �أو�ئل  ومم� �أحكيه لك: �إين �أدركت يف 
طلًب�  �الجته�د  علوم  وطلب  و�لزهد  ب�لعلم  �لن��ش  ��ستهر يف  قد  �لنهمّي،  �س�لح 
� ف�أدركه� �إدر�ًك� جيًد�، فرفع يديه يف بع�ش �ل�سلو�ت ور�آه يفعل ذلك بع�ش  قويًّ
�رتّد  �ليوم  ب�لتحقيق فيه و�الإتق�ن له، فق�ل:  �لفقه �مل�سهورين  �ملدر�سني يف علم 
�لفقيه �س�لح. ف�نظر هذه �لكلمة من مثل هذ� مع �سهرته يف �لن��ش و�جتم�ع كثري 
من طلبة علم �لفروع عليه يف ج�مع �سنع�ء، و�سيبه �لن��سع وثي�به �حل�سنة، كيف 
موقعه� يف قلوب �لع�مة وم� تر�هم يعتقدون يف �لف�عل لذلك بعد هذ�، ف�أبعد �هلل 
هذ� ع�ملً� وذهب بهذ� علًم�، و�إن ك�ن ال ع�مل وال علم ف�إن من ال يعقل �حلجة وال 
يفهم �إال جمرد �لر�أي ال �لرو�ية لي�ش من �لعلم يف �سيء، وال ي�ستحق �لدخول يف 

ب�ب من �أبو�به، وال ينبغي و�سفه ب�سيء من �سف�ته.

 في� هذ� ال حّي�ك �هلل، �أيكون فعل �سّنة �لرفع �لتي �جتمع على رو�يته� 
عن ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - �لع�سرة �ملب�سرة ب�جلنة، ومعهم زي�دة 
� ردة وكفًر� وخروًج� من �مللة �الإ�سالمية؟! �أتدري م� �سنعت  على �أربعني �سح�بيًّ
بنف�سك ي� ج�هل؟ عمدت �إىل �سّنة من �ل�سنن �لث�بتة ثبوًت� متو�تًر� فرتكته�، ومل 



6767

على  فجنيت  ِرّدًة،  جعلته�  �أن  �إىل  ذلك  ج�وزت  بل  ثبوته�،  �إنك�ر  ملجرد  تقنع 
�س�حب �ل�سريعة �أواًل، ثم على كل م�سلم يفعل هذه �ل�سنة ث�نًي�، ثم على نف�سك 
�أ�سر�ء  من  مثلك  هو  من  �س�أن  من  لي�ش  فخبت وخ�سرت وخبطت خبًط�  ث�لًث�، 
�لتقليد و�تب�ع �لتع�سب وكّفرت ع�ملً� من علم�ء �مل�سلمني، يفعل �سنة من �سنن 
�سيد �ملر�سلني، فم� لك وهذ� و�أنت تعرتف على نف�سك �أنك ال تعرف �حلق، وال 
تعقل �ل�سو�ب يف م�س�ئل �لطه�رة و�لتخلي))) و�لو�سوء و�ل�سالة، فكيف قمت 
متحدًث�  بذلك  ج�زًم�  �لردة  ب�سريح  عليهم  و�حلكم   �مل�سلمني  تكفري  مق�م  ههن� 
و�أويل  �مل�سلمني  �أئمة  على  �ملنكر  هذ�  مثل  �إنك�ر  �أوجب  فم�  �إليه؟!  مطمئًن�  به 
�أنو�ع  و�س�ئر  ب�حلب�ش  �لكالم  هذ�  مبثل  �ملتكلم  بهذ�  �لتنكيل  ف�إن  منهم!  �الأمر 
�لتعزير �لتي تردعه وتردع �أمث�له من �أهل �لتع�سب عن �نته�ك �أعر��ش �مل�سلمني 
�أعظم م� يتقّرب به �ملتقربون، و�أف�سل م� يفعله من  و�لتالعب بعلم�ء �لدين من 
واله �هلل من �أمر عب�ده �سيًئ�، ف�إن غ�لب م� ي�سدر من هوؤالء �ملتع�سبة من متزيق 
�ل�سريعة هو  �لث�بتة يف هذه  ب�ل�سنن �ل�سحيحة  �أعر��ش علم�ء �لدين �ملتم�سكني 
ر�جع �إىل �لطعن على �ل�سريعة و�لرد مل� ج�ءت به، وتقليب �ل�سنن بدًع�، و�لبدع 
عن  ويقلعو�  �س�أنهم،  من  لي�ش  م�  يدعو�  حتى  هوؤالء  �أيدي  على  و�الأخذ  �سنًن� 
�أدلة  غو�يتهم، ويق�سرو� عن �ساللتهم، و�جب على كل م�سلم، و�إذ� مل تتن�ول 

�الأمر ب�ملعروف و�لنهي عن �ملنكر مثل هذ� مل تتن�ول غريه.

)))   �لتخلي: ق�س�ء �حل�جة، و�ملق�سود �أنه ال يعرف �آد�ب ق�س�ء �حل�جة. )م).
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ومن هذ� �جلن�ش �لذي يفعله �أهل �لتع�سب فر�رهم عن علم�ء �الإن�س�ف 
وطعنهم على من �ت�سل بهم �أو �أخذ عنهم وحتذيرهم للع�مة وللطلبة عن جم�ل�سة 
من ك�ن كذلك و�إخب�رهم لهم ب�أن ذلك �لع�مل �سي�سلهم ويخرجهم عم� هم فيه 
من �ملذهب �لذي هم عليه، ثم يذكرون عند هذ� �لتحذير و�الإنذ�ر مط�عن يطعنون 
به� على ذلك �لع�مل ملجرد �سم�عه� يثور غ�سب كل م�سلم ويلتهب طبع من ي�سمع 
�أو �لط�لب: هذ� �لع�مل �لذي  ذلك ك�ئًن� من ك�ن، فيقولون مثاًل لذلك �لع�مي 
تت�سل به يبغ�ش علّي بن �أبي ط�لب �أو يبغ�ش �أهل �لبيت �أو نحو هذه �لعب�ر�ت 
�لفظيعة، فعند �سم�ع ذلك تقوم قي�مة هذ� �مل�سكني، ولي�ش مبلوم ف�إنه ج�هل ج�ء 
�إليه من له ثي�ب �أهل �لعلم و�سمتهم و�سكلهم، فق�ل له: �إن ذلك �لع�مل يعتقد 
كذ� �أو يقول كذ� ف�سدقه، ف�لذنب حممول على ذلك �لق�ئل، وال يكون �إال من 
�أهل تلك �لطبقة �لتي هي من�س�أ �ل�سر ومنبع �لفتنة، وقد ��ستهر على �أل�سن �لن��ش 
يف �سنع�ء وم� يت�سل به� �أن �لعلم�ء �ملجتهدين ومن ي�أخذ عنهم ويت�سل بهم يف 
هذه �لع�سور يق�ل لهم �سنّية، وهذ� هو �للقب �لذي يتن�ف�ش فيه �ملتن�ف�سون، ف�إن 
نة تن�دي �أبلغ ند�ء، وت�سهد �أكمل �سه�دة، ب�أنه متلب�ش به�،  ن�سبة �لرجل �إىل �ل�سُّ
ويو�يل   � عليًّ يع�دي  من  على  يطلق  �ملتع�سبة  هوؤالء  ��سطالح  �س�ر يف  مل�  ولكنه 
مع�وية، �فرت�ء منهم على �أهل �لعلم، و�جرت�ء على �مل�سلمني، ��ست�سعب ذلك من 

��ست�سعبه عند �إطالقه عليه يف �أل�سن هوؤالء �لذين هم ب�لدو�ب �أ�سبه. 
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بهًت�  �أ�سد  �الإ�سالمية،  �لفرق  من  فرقة  وال  �مللل  من  ملة  �أهل  �أجد  ومل 
و�أعظم كذبً� و�أكرث �فرت�ًء من �لر�ف�سة، ف�إنهم ال يب�لون مب� يقولون من �لزور ك�ئًن� 
م� ك�ن، ومن ك�ن م�س�رًك� لهم يف نوع من �أنو�ع �لرف�ش و�إن قّل ك�ن فيه م�س�بهة 
ب�ختالف  يختلف  هذه  دي�رن�  يف  جنده  �لذي  فهذ�  فيه،  ي�س�ركهم  م�  بقدر  لهم 
�مل�س�ركة �ملذكورة، فمن تالعب به �ل�سيط�ن ومل يزل ينقله من درجة �إىل درجة 
حتى و�سل به �إىل �لرف�ش �لبحت كم� ت�س�هده يف جم�عة فال مطمع يف كّفه عن 
يفلح من ك�ن هكذ�  �أهل ع�سره، ولي�ش  �لقرون ف�ساًل عن  �لطعن و�لثلب خلري 
وال يرجع �إىل حق وال ينزع عن ب�طل، ف�إن تظ�هر ب�الإن�س�ف و�الإقالع عن �لبدعة 
و�لتلب�ش ب�ل�سّنة ف�لغ�لب �أن ذلك يكون جللب م�سلحة له دنيوية �أو دفع مف�سدة 
يخ�سى �سرره�، وال ي�سح �إال يف �أندر �الأحو�ل، ف�لهد�ية بيد �هلل يهدي من ي�س�ء، 
وقد �س�هدن� من خ�سوع هوؤالء الأطم�ع �لدني� و�إن ك�نت حقرية م� ال ميكن �لتعبري 
عنه، ف�إنه لو طلب منه بع�ش �أهل �لدني� �أن يخرج من مذهبه لك�ن �سريع �الإج�بة 
قريب �النفع�ل حتى ين�ل ذلك �لغر�ش �لدنيوي، وهو ال حم�لة ر�جع �إىل م� ك�ن 
�إىل  و�أقرب  ولنف�سه  و�أهله  لالإ�سالم  منه  �أقل �سرًر�  فهو  فيه، ومن ك�ن دون هذ� 
�. وهو  � و�أخف �سرًّ �أقل �سرًّ �أقل تلب�ًس� بهذه �لبدعة ك�ن  �الإن�س�ف، ثم من ك�ن 
يرجع عنه� �إذ� طلب �لعلم وم�ر�ش فنونه وعكف على علم �حلديث، ف�إن مل يكن 
�ملهتدين  ب�حلق  �لع�رفني  ب�الإن�س�ف  �ملت�سفني  �أهله  فليلزم  �لعلوم  لطلب  مت�أهاًل 
ل من ُعَقد م�  بهدي �لدليل، وقد �س�هدن� كثرًي� ممن ك�ن كذلك يقلع عنه وتنحَّ
قد �أ�س�به عقدة بعد عقدة، حتى ت�سفو وتذهب م� تكدرت به فطرته ويدخل �إىل 

�حلق من �أبو�به بح�سب ��ستعد�ده وبقدر فهمه.

 الأ�شباب املوؤدية اإىل التع�شب واإىل اخلروج عن دائرة الإن�شاف



70 70
اأدُب الطلِب ومنتهى الأَرب

]�شاد�ًشا: اإ�شرار البع�ض على التم�شك باخلطاأ وعدم الرتاجع عنه بعد معرفتهم 
للحق وال�شواب[

�أن يكون ط�لب �لعلم قد ق�ل  �آف�ت �لتع�سب �مل�حقة لربكة �لعلم  ومن 
بقول يف م�س�ألة كم� ي�سدر ممن يفتي �أو ي�سنف �أو ين�ظر غريه وي�ستهر ذلك �لقول 
عنه، ف�إنه قد ي�سعب عليه �لرجوع عنه �إىل م� يخ�لفه و�إن علم �أنه �حلق وتبني له 

ف�س�د م� ق�له. ويرجع ذلك لعدة �أ�سب�ب: 

اأ. ]اخلوف على �شمعته ومكانته العلمية[

وال �سبب لهذ� �ال�ست�سع�ب �إال ت�أثري �لدني� على �لدين، ف�إنه قد ي�سّول 
يف  ويخد�ش  رتبته  من  ويحط  ينق�سه  ذلك  �أن  �الأّم�رة  �لنف�ش  �أو  �ل�سيط�ن  له 
حتقيقه ويغ�ش من رئ��سته، وهذ� تخيل خمتل وت�سويل))) ب�طل، ف�إن �لرجوع �إىل 
�حلق يوجب له من �جلاللة و�لنب�لة وح�سن �لثن�ء م� ال يكون يف ت�سميمه على 
�لب�طل، بل لي�ش يف �لت�سميم على �لب�طل �إال حم�ش �لنق�ش له و�الإزر�ء عليه 
و�ال�ست�سغ�ر ل�س�أنه، ف�إن منهج �حلق و��سح �ملن�ر يفهمه �أهل �لعلم ويعرفون بر�هينه 
وال �سيم� عند �ملن�ظرة، ف�إذ� ز�غ عنه ز�ئغ تع�سًب� لقول قد ق�له �أو ر�أي ر�آه ف�إنه ال 
حم�لة يكون عند من يطلع على ذلك من �أهل �لعلم �أحد رجلني، �إم� متع�سب 
جم�دل مك�بر �إن ك�ن له من �لفهم و�لعلم م� يدرك به �حلق ويتميز به �ل�سو�ب، �أو 
ج�هل ف��سد �لفهم ب�طل �لت�سّور �إن مل يكن له من �لعلم م� يتو�سل به �إىل معرفة 

  ))) ت�سويل: �إغو�ء وتزيني. )م).
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بطالن م� �سّمم عليه وج�دل عنه، وكال هذين �ملطعنني فيه غ�ية �ل�سني وكثرًي� 
م� جتد �لرجلني �ملن�سفني من  �أهل �لعلم قد تب�ري� يف م�س�ألة وتع�ر�س� يف بحث، 
فبحث كل و�حد منهم� عن �أدلة م� ذهب �إليه فج�ء� ب�ملرتدية و�لنطيحة، على علم 
منه ب�أن �حلق يف �جل�نب �الآخر، و�أن م� ج�ء به ال ي�سمن وال يغني من جوع. وهذ� 
� يقع فيه كثري من �أهل �الإن�س�ف وال �سيم� �إذ� ك�ن  نوع من �لتع�سب دقيق جدًّ
�أندر �الأحو�ل، وغ�لب  مبح�سر من �لن��ش، و�أنه ال يرجع �ملبطل �إىل �حلق �إال يف 

وقوع هذ� يف جم�ل�ش �لدر�ش وجم�مع �أهل �لعلم.

ا اأو اأقل �شهرة[ ب. ]بدافع الكرب اإذا كان �شاحب الراأي ال�شواب اأ�شغر منه �شنًّ

ومن �الآف�ت �مل�نعة عن �لرجوع �إىل �حلق �أن يكون �ملتكلم ب�حلق حدث 
�ل�سّن ب�لن�سبة �إىل من ين�ظره، �أو قليل �لعلم �أو �ل�سهرة يف �لن��ش، و�الآخر بعك�ش 
ذلك، ف�إنه قد حتمله حمية �جل�هلية و�لع�سبية �ل�سيط�نية على �لتم�سك ب�لب�طل 
�أو �أخفى  �أقل منه علًم�  �أو   � �أ�سغر منه �سنًّ �أنفة منه عن �لرجوع �إىل قول من هو 
� منه �أن يف ذلك عليه م� يحط منه وينق�ش م� هو فيه. وهذ� �لظن ف��سد  �سهرًة، ظنًّ
ف�إن �حلط و�لنق�ش �إمن� هو يف �لت�سميم على �لب�طل، و�لعلّو و�ل�سرف يف �لرجوع 

�إىل �حلق بيد من ك�ن وعلى �أي وجه ح�سل.
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ج. ]ما يقع يف جمال�ض العلم من الطلب اأو ال�شيوخ من املجاملة[

ومن �الآف�ت م� يقع ت�رة من �ل�سيوخ و�أخرى من تالمذتهم، ف�إن �ل�سيخ 
قد يريد �لتظهر ملن ي�أخذ عنه ب�أّنه مبحل من �لتحقيق ومبك�ن من �الإتق�ن، فيحمله 
ذلك على دفع �حلق �إذ� �سبق فهمه �إىل �لب�طل لئاّل يظن من ي�أخذ عنه �أنه يخطئ 
ويغلط، وهو لو عرف م� عند ذلك �لذي ي�أخذ عنه �لعلم �أن رجوعه عن �خلط�أ �إىل 
�ل�سو�ب �أعظم يف عينه، و�أجل عنده، وز�ده ذلك رغبة فيه وحمبة له، و�إذ� ��ستمر 
مبن�زل،  �حلق  �إىل  �لرجوع  منزلة  دون  عنده  ك�ن  �خلط�أ  على  و�سمم  �لغلط  على 
وهكذ� �لتلميذ قد يخطر بب�له �لتزين ل�سيخه و�لتجمل عنده ب�أنه قوي �لفهم �سريع 
�الإدر�ك �س�دق �لت�سور، فيحمله ذلك على �لوقوف على م� قد �سبق �إىل ذهنه من 

�خلط�أ و�لت�سبث مب� وقع له من �لغلط.

ويف  �لفطن،  على  تخفى  ال  �الإن�س�ف  من  �مل�نعة  ف�الأ�سب�ب  وب�جلملة 
بع�سه� دقة حتت�ج �إىل تيقظ وتدبر وتتفق يف كثري من �حل�الت الأهل �لعلم و�لفهم 
جميع  يف  �لدليل  مع  �لعلم  ط�لب  يكون  �أن  يزيغ  ال  �لذي  ف�ملعي�ر  و�الإن�س�ف، 
مو�رده وم�س�دره ال يثنيه عنه �سيء وال يحول بينه وبينه ح�ئل، ف�إذ� وجد يف نف�سه 
نزوًع� �إىل غري م� هو �ملدلول عليه ب�لدليل �ل�سحيح، و�أدرك منه� رغبة للمخ�لفة 
وت�أثرًي� لغري م� هو �حلق، فليعلم عند ذلك �أنه قد �أ�سيب ب�أحد �الأ�سب�ب �ل�س�بقة 
من حيث ال ي�سعر، ووقع يف حمنة، ف�إن عرفه� بعد �لتدّبر فليجتنبه� كم� يجتنب 
�لتي ك�نت �سبًب� لوقوعه يف �ملر�ش، و�إن خفيت  �لعليل م� ورد عليه من �الأمور 
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عليه �لعلة �لتي ح�لت بينه وبني �تب�ع �حلق فلي�س�أل من له مم�ر�سة للعلم ومعرفة 
ب�أحو�ل �أهله كم� ي�س�أل �ملري�ش �لطبيب �إذ� مل يعرف علته وال �هتدى �إليه�، فقد 
يكون دفع �لعلة مبجّرد جتنب �الأ�سب�ب �ملوقعة فيه�، ك�حلمية �لتي ير�سد �إليه� كثري 
من �الأطب�ء �إذ� مل تكن �لعلة قد ��ستحكمت، وقد يكون دفعه� ب��ستعم�ل �الأدوية 

�لتي تق�وم �مل�دة �لك�ئنة يف �لبدن وتد�فعه� حتى تغلبه�.

وهكذ� علة �لتع�سب ف�إنه �إذ� عرف �سببه �أمكن �خلروج منه ب�جتن�به، و�إن 
مل يعرف �س�أل �أهل �لعلم �ملن�سفني عن دو�ء م� �أ�س�به من �لتع�سب ف�إنه �سيجد 
عندهم من �الأدوية م� هو �أ�سرع �سف�ء و�أقرب نفًع� و�أجنع برًء� مم� يجده �لعليل عند 

�الأطب�ء.

رونقه  وذه�ب  �لعلم  بركة  حمق  �لتع�سب  عن  يت�سبب  كم�  �أنه  و�علم 
�إىل  �ملف�سية  �لفنت  من  عليه  يرتتب  كذلك  �لثو�ب،  من  عليه  يرتتب  م�  وزو�ل 
�سفك �لدم�ء وهتك �حلرم ومتزيق �الأعر��ش و��ستحالل م� هو يف ع�سمة �ل�سرع م� 
ال يخفى على ع�قل، وقد ال يخلو ع�سر من �لع�سور وال قطر من �الأقط�ر من وقوع 
ذلك ال �سيم� �إذ� �جتمع يف �ملدينة و�لقرية مذهب�ن �أو �أكرث، وقد يقع من ذلك م� 
يف�سي �إىل �إحر�ق �لدي�ر وقتل �لن�س�ء و�ل�سبي�ن كمثل م� ك�ن يقع بني �ل�سنّية 
و�ل�سيعة ببغد�د، ف�إنهم ك�نو� يفعلون يف كل ع�م فتًن� ويهرقون �لدم�ء وي�ستحلون 
من  ي�ستحلونه  ال  قد  بل  �لذمة،  �أهل  من  ي�ستحلونه  ال  م�  �لبع�ش  بع�سهم  من 
�لكف�ر �لذين ال ذمة لهم وال عهد، وهذ� يعرفه كل من له خربة ب�أحو�ل �لن��ش. 
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ومن �أر�د �الطالع يف تف��سيل م� ك�ن يقع بينهم يف بغد�د بخ�سو�سه� فلينظر يف 
مثل تو�ريخ �لذهبي وت�ريخ �بن كثري ونحو ذلك، ف�إنه �سيجد يف حو�دث كل �سنة 
�سيًئ� من ذلك يف �لغ�لب، وقد تنتهي بهم �لتع�سب�ت و�ملن�ق�س�ت �إىل م� هو من 
�أنو�ع �جلنون و�حلم�ق�ت �لقبيحة، كم� وقع يف كتب �لتو�ريخ �أن �أهل �ل�سّنة ببغد�د 
و�لرجلني  ع�ئ�سة  �ملر�أة  و�سّمو�  �آخرين  رجلني  و�أركبو�  جمل  على  �مر�أة  �أركبو� 
طلحة و�لزبري، وم�سو� معهم وحتزبو� وجتمعو�، ف�سمع بذلك �ل�سيعة من �أهل �لكرخ 
ف�أقبلو� م�سرعني ب�ل�سالح و�لكر�ع، وق�تلو� �أهل �ل�سّنة قت�اًل �سديًد� و�سربو� �ملر�أة 

�مل�سم�ة ع�ئ�سة و�مل�سمى طلحة و�لزبري �سربً� مربًح�.

  ومن غر�ئب من�ق�س�تهم �أن �ل�سيعة مل� �جتمعو� لزي�رة �حل�سني بن علّي
يف ع��سور�ء �جتمعت �ل�سنّية وخرجو� يزورون م�سعب بن �لزبري، وجعلو� ذلك 
لي�ش  م�سعًب�  ف�إن  �جلهل،  من  �ملن�ق�سة  هذه  م� يف  ف�نظر  ع��سور�ء،  لهم يف  ع�دة 
مب�ستحق لذلك الأنه مل يكن معروًف� بعلم وال ف�سل، بل �أمري كبري ويل �لعر�ق من 
�أخيه عبد �هلل بن �لزبري و�سفك من �لدم�ء م� ال ي�أتي عليه �حل�سر، وبقي كذلك 
حتى وقع �حلرب بينه وبني عبد �مللك بن مرو�ن فخذله �أهل �لعر�ق فقتل، ف�نظر 

�أي ف�سيلة مل�سعب ي�ستحق به� �أن يكون لل�سنّية ك�حل�سني لل�سيعة.

وب�جلملة فقد حدثت ب�سبب �الختالف بني �لط�ئفتني فو�قر عظيمة، لو مل 
يكن منه� �إال دخول �لترت بغد�د وقتلهم �خلليفة و�مل�سلمني؛ ف�إن �سبب ذلك �لوزير 
�لر�ف�سي �بن �لعلقمي ك�ن بينه وبني �الأمري جم�هد �لدين �لدويد�ر من �لعد�وة 
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�أمر عظيم، وك�ن جم�هد �لدين يتع�سب على �ل�سيعة تع�سًب� �سديًد� حتى �أف�سى 
ذلك �إىل نهب �أهل �لكرخ و�إحر�ق بع�ش م�س�كنهم، فغ�سب �لوزير غ�سًب� �سديًد� 
ومل ي�ستطع �ملك�ف�أة �إذ ذ�ك، فحمله ذلك على مك�تبة �لترت وترغيبهم يف بغد�د 
�لترت عظيم  �لترت ومعه جي�ش من  ف�أقبل )هوالكو) ملك  وت�سهيل �الأمر عليهم، 
فو�سلو� بغد�د و�أح�طو� به� من جميع جو�نبه�، وم�ز�ل �لوزير يخدع �خلليفة ويفّرق 
جيو�سه ويحول بينه وبني �حلزم حتى �أعيت �حليلة ومتكن �لعدو، فخرج عند ذلك 
�لوزير �إىل �لترت وقد تقدم بينهم من �ملك�تبة م� فيه حرمة وذمة، وتكفل لهم ب�إيق�ع 
بعد  بغد�د  دخولهم  ثم  �س�ءو�  كيف  يقتلونهم  �أيديهم  يف  �ملحل  و�أعي�ن  �خلليفة 
ذلك، ثم رجع �إىل �خلليفة و�أخربه �أن �سلط�ن �لترت ال يريد ��ستئ�س�له وال نزع يده 
من �خلالفة ولي�ش له رغبة �إىل ذلك، بل مر�ده �أن يكون مت�سرًف� عن �أمر �خلليفة 
يريد  و�أنه  و�ل�سلجوقية،  و�لبويهية  �مللوك �حلمد�نية  �أمرهم  يت�سرف عن  كم� ك�ن 
�أن يزوج �بن �خلليفة ب�بنته، وم� ز�ل يخدع �خلليفة ويفتل منه يف �لذروة و�لغ�رب 
حتى �أ�سعده وم�ل �إىل مق�له، وق�ل له يخرج هو و�أعي�ن �لبلد لعقد �لنك�ح، فخرج 
�خلليفة و�إخوته و�أوالده و�أعم�مه و�أمر�وؤه و�أعي�ن بغد�د من كل طبقة من �لطبق�ت 
�لتي تت�سل ب�خلليفة، وك�ن �لذي عني �خل�رجني و�سّم�هم هو �لوزير �ملذكور، فلم 
يدع �أحًد� من �أرك�ن �لدولة يخ�سى منه وال �سيم� من ك�ن متع�سًب� على �ل�سيعة 
ك�الأمري جم�هد �لدين �لدويد�ر، ف�إنه جعلهم يف �أول �خل�رجني ل�سهود �لعقد، وقد 
ك�ن �أبرم هو و�سلط�ن �لترت �أنه �سيجعله وزيًر� كم� ك�ن مع �خلليفة �لعب��سي، فلم� 
خرج �أولئك �الأعي�ن و�خلليفة قتلهم �لترت جميًع�، ثم دخلو� بغد�د فقتلو� من به� 
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من �لط�ئفتني مل يبقو� على �سيعي وال �سني، وك�ن جملة �لقتلى كم� نقله كثري 
من ثق�ت �ملوؤرخني ثم�نية ع�سر لّك�))) عن �ألف �ألف قتيل وثم�ين م�ئة �ألف قتيل.

�لر�ف�سي  �لوزير  تع�سب  عن  ت�سببت  �لتي  �لعظيمة  �لف�قرة  هذه  ف�نظر 
الأ�سح�به من �لر�ف�سة ال رحمه �هلل، وقد ك�ن يظهر �لت�أ�سف و�لتنّدم ويقول �إنه م� 
ك�ن يظن �أن �الأمر يقع هكذ�، و�أنه ك�ن يظن �سالمة �ل�سيعة وعدم و�سول �الأمر 
�إليهم ح�سبم� قدمه لنف�سه ولهم، ومل ي�سل �إىل م� �سرطه لنف�سه من �لوز�رة وال 
غريه�، وغ�ية م� ن�له �ل�سالمة من �لقتل. وم�ت بعد �أن �قرتف هذه �لعظيمة ب�أي�م 
ي�سرية دون �سنة، وك�ن موته كمًد� على م� جن�ه على نف�سه خ�سو�ًس� وعلى �إخو�نه 
من �لر�ف�سة و�س�ئر �مل�سلمني، وك�ن يف بع�ش �الأوق�ت يظهر �لتجّلد ويقول ال يب�يل 
مبن ُقتل وال مبن �أ�سيب بعد �أن �سفى نف�سه من �لدويد�ر، ف�نظر هذه �جل�هلية �لتي 
تظ�هر به� هذ� �لر�ف�سي، و�نظر م� �سنع ب�مل�سلمني، وم� جن�ه �خلليفة على نف�سه من 

��ستخال�سه للوز�رة و�أم�نته على �الأ�سر�ر و�لركون �إليه يف تدبري �لدولة.

�أم�نة  ال  ف�إنه  ك�ن حقرًي�  و�إن  ر�ف�سي  �إىل  �أمره  مق�ليد  �ألقى  من  وهكذ� 
لر�ف�سي قط على من يخ�لفه يف مذهبه ويدين بغري �لرف�ش، بل ي�ستحل م�له ودمه 
عند �أدنى فر�سة تلوح له، الأنه عنده مب�ح �لدم و�مل�ل، وكل م� يظهره من �ملودة فهو 
 � َتِقّية يذهب �أثره مبجرد �إمك�ن �لفر�سة، وقد جّربن� هذ� جتريًب� كثرًي� فلم جند ر�ف�سيًّ
يخل�ش �ملودة لغري ر�ف�سي، و�إن �آثره بجميع م� ميلكه وك�ن له مبنزلة �خلول وتوّدد 

 ))) لّك: كلمة ف�ر�سية وتعني �لعدد م�ئة �ألف. )م).
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�إليه بكل ممكن، ومل جند يف مذهب من �ملذ�هب �ملبتدعة وال غريه� م� جنده عند 
هوؤالء من �لعد�وة ملن خ�لفهم، ثم مل جند عند �أحد م� جند عندهم من �لتجّري 
على �ستم �الأعر��ش �ملحرتمة، ف�إنه يلعن �أقبح �للعن وي�سّب �أفظع �ل�سب كل من 
جتري بينه وبينه �أدنى خ�سومة و�أحقر جد�ل و�أقل �ختالف، ولعل �سبب هذ� و�هلل 
�أعلم �أنهم مل� جتّروؤو� على �سب �ل�سلف �ل�س�لح ه�ن عليهم �سب من عد�هم، وال 
جرم فكل �سديد ذنب يهون م� دونه، وقد يقع بع�ش �سي�طينهم يف علّي - كرم �هلل 
وجهه - حَرًد� عليه وغ�سًب� له حيث ترك حقه، بل قد يبلغ بع�ش مالعينهم �إىل 
ثلب �لعر�ش �ل�سريف �لنبوي - �س�نه �هلل – ق�ئاًل: �إنه ك�ن عليه �الإي�س�ح للن��ش 

وك�سف �أمر �خلالفة وَمن �الأقدم فيه� و�الأحق به�.

و�أم� ت�سرع هذه �لط�ئفة �إىل �لكذب و�إقد�مهم عليه و�لته�ون ب�أمره، فقد 
بلغ من �سلفهم وخلفهم �إىل حد �لكذب على �هلل وعلى ر�سوله وعلى كت�به وعلى 
�س�حلي �أمته، ووقع منهم يف ذلك م� يق�سعّر له �جللد، ون�هيك بقوم بلغ �خلذالن 
بغالتهم �إىل �إنك�ر بع�ش كت�ب �هلل وحتريف �لبع�ش �الآخر و�إنك�ر �سنة ر�سول �هلل - 
�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - وج�وز ذلك جم�عة من زن�دقتهم �إىل �عتق�د �الألوهية 
يف ملوكهم، بل يف �سيوخ بلد�نهم، وال غرو ف�أ�سل هذ� �ملظهر �لر�ف�سي مظهر �إحل�د 
وزندقة، جعله من �أر�د كي�د �الإ�سالم �سرًت� له، ف�أظهر �لت�سيع و�ملحبة الآل ر�سول 
�هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - ��ستجذ�بً� لقلوب �لن��ش الأن هذ� �أمر يرغب فيه 
كل م�سلم وق�سًد� للتغرير عليهم، ثم �أظهر للن��ش �أنه ال يتم �لقي�م بحق �لقر�بة �إال 
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برتك حق �ل�سح�بة، ثم ج�وز ذلك �إىل �إخر�جهم و�س�نهم �هلل عن �سبيل �ملوؤمنني، 
ومعظم م� يق�سده بهذ� هو �لطعن على �ل�سريعة و�إبط�له�، الأن �ل�سح�بة- ر�سي 
�هلل تع�ىل عنهم- هم �لذين روو� للم�سلمني علم �ل�سريعة من �لكت�ب و�ل�سّنة. ف�إذ� 
مّت لهذ� �لزنديق ب�طًن� �لر�ف�سي ظ�هًر� �لقدح يف �ل�سح�بة وتكفريهم و�حلكم عليهم 
ب�لرّدة بطلت �ل�سريعة ب�أ�سره�، الأن هوؤالء هم حملته� �لر�وون له� عن ر�سول �هلل- 
�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم، فهذ� هو �لعلة �لغ�ئية لهم، وجميع م� يتظهرون به من 
�لت�سيع كذب وزور، ومن مل يفهم هذ� فهو حقيق ب�أن يتهم نف�سه ويلوم تق�سريه، 
�إليه،  �لن��ش  يتظ�هرون بهذ� ويدعون  �إذ� متكنو� و�س�رت لهم دولة  ولهذ� جتدهم 
ف�إنهم مل� متكنو�  �لقر�مطة و�لب�طنية و�الإ�سم�عيلية ومن نح� نحوهم،  كم� وقع من 
�أظهرو� �سريح �لكفر و�لزندقة وفعلو� تلك �الأف�عيل من �ال�ستهت�ر مبح�رم �هلل وم� 
مه كنقلهم للحجر �الأ�سود من �حلرم �إىل هجر، وكقول رئي�ش �لقر�مطة �للعني  عظَّ

مل� �سفك دم�ء �حلج�ج ب�لبيت �حلر�م وفعل به من �ملنكر�ت م� هو معروف: 

ثم ق�ل ملن بقي يف �حلرم �س�ملً� من �لقتل: ي� حمري �أنتم تقولون نثہ  
ر  َظهُّ ہ  ہ   ھمث   ]�آل عمر�ن/ 97[، وقد ك�ن �أول هذه �لنحلة �لقرمطية �لتَّ
مبحبة �أهل �لبيت و�لتوجع لهم و�لعد�وة الأعد�ئهم، ثم �نتهى �أمرهم �إىل مثل هذ�.

وَلو َكان َهــــــَذا البيت هلل َرّبنا
لأَّنا َحَجْجَنا َحّجـــــًة جاهلّيًة

ّبا اَر من َفْوِقَنا �شَ ّب َعَلينا النَّ ل�شَ
َغْرًبا ول  �َشْرًقا  ُتْبِق  مل  حمّللًة 
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هو  للن��ش  ويبدونه  به  يتظهرون  �لذي  مذهبهم  ف�إن  �لب�طنية  وهكذ� 
�لت�سيع، وال يز�ل �سي�طينهم ينقلون من دخل معهم فيه من مرتبة �إىل مرتبة حتى 
يوقفوه على ب�ب �لكفر و�سر�ح �لزندقة، و�إذ� متكن بع�ش طو�غيتهم فعل كم� فعل 
علي بن �لف�سل �خل�رج ب�ليمن من دع�ء �لن��ش �إىل �سريح �لكفر ودعوى �لنبوة، 
ثم �لرتقي �إىل دعوى �الألوهية، وكم� فعله �حل�كم �لعبيدي مب�سر من �أمر �لن��ش 
يوم  �إذ� ذكره �خلطيب  و�لقي�م عند ذكره على �سفة معروفة، فك�ن  له  ب�ل�سجود 
�جلمعة على �ملنرب ق�م جميع من ب�مل�سجد ثم يخّرون �س�جدين، ثم يقوم بقي�مهم 
من يت�سل ب�جل�مع من �أهل �الأ�سو�ق، ثم ي�سري ذلك �إىل قي�م �أهل م�سر، وم� ك�ن 
يبديه من �الأفع�ل �ملتن�ق�سة و�حلم�ق�ت �لب�ردة، مق�سوده من ذلك جتريب �أحو�ل 
�لن��ش و�ختب�ر ط�عتهم له يف �الأمور �لب�طلة، ويف خم�لفة �ل�سريعة حتى ينقلهم �إىل 

م� يريده. وكم نعدد لك من هذ�.

�ل�س�لح  �ل�سلف  �إىل ذم  �لرف�ش  به  �نتهى  ر�أيت رجاًل قد  ف�إذ�  وب�جلملة 
و�لوقيعة فيهم، و�إن ك�ن ينتمي �إىل غري مذهب �الإم�مية، فال ت�سك يف �أنه مثلهم 
فيم� قدمن� لك، وجرب هذ� �إن كنت ممن يفهم فقد جّربن�ه وجربه من قبلن� فلم 
� يتنزه عن �سيء من حمّرم�ت �لدين ك�ئًن� م� ك�ن، وال تغرّت  يجدو� رجاًل ر�ف�سيًّ
ب�لظو�هر ف�إن �لرجل قد يرتك �ملع�سية يف �ملالأ ويكون �أعّف �لن��ش عنه� يف �لظ�هر، 

وهو �إذ� �أمكنته فر�سة �نتهزه� �نته�ز من ال يخ�ف ن�ًر� وال يرجو جّنة.
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�س�رًق�،  ف�نك�سف  للجم�ع�ت  مالزًم�  موؤذنً�  منهم  ك�ن  من  ر�أيت  وقد 
و�آخر ك�ن يوؤم �لن��ش يف بع�ش م�س�جد �سنع�ء وله �سمت ح�سن وهدي عجيب 
�؟! ثم �سمعت  ومالزمة للط�عة، وكنت �أكرث �لتعجب منه كيف يكون مثله ر�ف�سيًّ
بعد ذلك عنه ب�أمور تق�سعّر له� �جللود وترجف منه� �لقلوب، وك�ن يل �سديق يكرث 
�ملج�ل�سة يل و�لو�سول �إيّل وفيه رف�ش ي�سري وهو متنّزه عن كل حمظور، ثم م� ز�ل 
ذلك يزيد به الأ�سب�ب حتى �س�ر ي�سّنف يف مث�لب جم�عة من �ل�سح�بة، ثم �س�ر 
ميّزق �أعر��ش جم�عة من �أحي�ء �أهل �لعلم و�الأمو�ت وين�سبهم �إىل �لن�سب مبجّرد 
كونهم ال يو�فقونه على رف�سه، ثم �س�ر يت�سل به جم�عة وي�أخذون عنه من �لرف�ش 
م� ال يتظ�هر مبثله �أهل هذه �لدي�ر، وكنت �أعرف منه يف مب�دئ �أمره �سالبة وعّفة 
فقلت: �إذ� ك�ن وال بّد من ر�ف�سي عفيف فهذ�، ثم �سمعت عنه بفو�قر، ن�س�أل �هلل 

�ل�سرت و�ل�سالمة.

و�أم� وثوب هذه �لط�ئفة على �أمو�ل �ليت�مى و�مل�ست�سعفني ومن يقدرون 
على ظلمه ك�ئًن� من ك�ن، فال يحت�ج �إىل بره�ن، بل يكفي مّدعيه �إح�لة منكره 

على �ال�ستقر�ء و�لتتبع، ف�إنه �سيظفر عند ذلك ب�سحة م� ذكرن�ه.

ولقد جربت �أهل ع�سري يف هذه �مل�دة جتريًب� عظيًم� لتعلقي مب� تتعلق به 
�الأطم�ع و�ختب�ري ب�لن��ش على �ختالف طبق�تهم، وال �سك �أن �لدني� موؤثرة و�أن 
�لوثوب على م�س�حله� وتقدميه� و�نته�ز �لفر�ش فيم� يتعلق به� غري خمت�ش بهوؤالء، 
�لن�در، لكن  �ل�س�ذ  �ملوؤثر للدين عليه� هو  �لفرق، و�لز�هد فيه�  بل هو ع�م لكل 



8181

هوؤالء لهم مزيد تك�لب وعظيم ته�فت و�سدة ته�لك مع عدم وقوف عند حدود 
�ل�سرع و�قت�س�ر على م� فيه� من حتليل وحترمي.

ومن �أقرب حو�دث �لرف�ش و�لر�ف�سة يف دي�رن� هذه: �أنه ك�ن جم�عة من 
�لن��ش يف ج�مع �سنع�ء يف �سهر رم�س�ن �سنة �ست  ب�لعلم ميلون على  �ملتظهرين 
ع�سرة وم�ئتني بعد �الألف يف كتب ف�س�ئل علي بن �أبي ط�لب  وك�نو� نحو 
�لع�مة، وك�ن  �أربعة كل و�حد منهم قد �جتمع عليه جم�عة كثرية من  �أو  ثالثة 
�أحدهم ميلي على كر�سّي مرتفع وت�سرج حوله �ل�سمع �لكثري، فيجتمع من �لن��ش 
�ملن�قب  ي�سوبون  وك�نو�  هذ�،  مثل  يف  يتفق  كم�  �لفرجة  لق�سد   � جدًّ كثري  عدد 
�لبع�ش،  ب�سب  وي�سرحون  بع�سهم،  من  ويحطون  �ل�سح�بة،  بع�ش  مث�لب  بذكر 
ويتوجعون من �لبع�ش، وك�ن م� ي�سدر من هوؤالء من هذه �الأمور �إمن� هو مط�بقة 
للوزير �لر�ف�سي �لذي قدمت لك ذكره، وال �سيم� �س�حب �لكر�سّي، وهذ� �لوزير 
مل يكن رف�سه لو�زع ديني كم� يتفق لكثري من �أهل �جلهل �ملتعلقني ب�لرف�ش؛ 
فهو �أنذل من ذ�ك و�أقل، ولكنه يفعل ذلك م�س�عدة جلم�عة من �سي�طني �ملتفقهة 
�ملتع�سبة يدخلون �إليه فيقولون له: �إنه مل يبق من يح�مي على هذ� �الأمر �سو�ك، 
بهذه  �لتظهر  يف  فيب�لغ  �لعب�ر�ت،  هذه  ونحو  �أهله،  وملج�أ  �لت�سيع  ركن  و�إنك 
�خل�سلة، ويحب ن�سبة ذلك �إليه، فك�ن �لرف�ش مكماًل ملث�لبه متمًم� ملع�يبه؛ الأنه 
ي�سدر  م�  تك�ثر  فلم�  وحده،  ون�سيج  دهره  قريع  �لقب�ئح  �أبو�ب  من  ب�ب  كل  يف 
من �أولئك �مل�ستغلني مب� ال يعنيهم من ثلب �ل�سلف، مع م� ين�سم �إىل ذلك من 
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�إدخ�ل �ل�سغ�ئن يف قلوب �لع�مة و�إيه�مهم �أن �لن��ش قد تركو� مذهب �أهل �لبيت 
وفعلو� وفعلو� وكل ذلك كذب، ف�إن �لن��ش هم يف هذه �لدي�ر زيدية وكثري منهم 
� جلًد�، ومل يكن يف هذه �لدي�ر على خالف ذلك �إال  يج�وز ذلك في�سري ر�ف�سيًّ
�ل�س�ذ �لن�در، وهم �أك�بر �لعلم�ء ومن يقتدي بهم، ف�إنهم يعملون مبقت�سى �لدليل 
وال ينتمون �إىل مذهب وال يتع�سبون الأحد، فهوؤالء هم �لذين يق�سدهم �أولئك 
�لر�ف�سة بكل ف�قرة ويرمونهم ب�حلجر و�ملدر وي�سمونهم مبي�سم))) �لن�سب، فلم� تف�قم 
�أولئك �ملدر�سني و�س�ر �جل�مع ملعًب� ال متعّبًد�، و��ستغل ب�أ�سو�تهم �مل�سلون  �سر 
عن �سالتهم و�لذ�كرون عن ذكرهم، رجح �إم�م �لع�سر  - �أعّز �هلل به �لدين - منع 
�س�حب �لكر�سي من �الإمالء يف �جل�مع و�أمره ب�لعود �إىل �مل�سجد �لذي ك�ن ميلي 
فيه، فح�سر �أولئك �مل�ستمعون على ع�دتهم وك�ن �الإمالء قبل �سالة �لع�س�ء، فلم� 
مل يح�سر �سيخهم ذهب بع�سهم ليجيء به من بيته، ف�أخربهم �أن �الإم�م قد منعه 
و�أمره ب�لعود �إىل حيث ك�ن، فلم يعذروه وال �سمعو� منه ورجعو� �إىل �جل�مع، ثم 

ث�رو� ثورة �سيط�نية وق�مو� قومة ط�غوتية، فمنعو� �لن��ش من �ل�سالة يف �جل�مع. 

وم� ز�ل ين�سم �إليهم كل ر�ف�سي ومن له رغبة يف �إث�رة �لفتنة حتى �س�رو� 
�أظهر عليهم �لر�أي �الإم�مي  جمًع� كثرًي�، ثم خرجو� فق�سدو� بيت �ملوؤذن �لذي 
فرجموه، حتى ك�دو� يهدمونه وفيه ن�س�ء و�أطف�ل قد �س�رو� يف �أمر مريج، هذ� ولي�ش 
لذلك �ملوؤذن �مل�سكني �سعي وال له قدرة على �سيء، ولكنه �أر�سل ب�لر�أي �الإم�مي 

  ))) و�سمه: جعل له �سفة يعرف به�. )م).
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و�يل �الأوق�ف �إليه، وو�يل �لوقف �أي�ًس� لي�ش له �سعي يف ذلك، ولكنه �أر�سله �إليه 
بع�ش من يت�سل ب�ملق�م �الإم�مي، ثم مل� فرغو� من رجم بيت �ملوؤذن ذهبو� ولهم 
�سر�خ عظيم و�أ�سو�ت �سديدة �إىل بيت و�يل �الأوق�ف، وهو رجل من �أهل �لعلم 
من �آل ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - فرجمو� بيته رجًم� �سديًد� حتى 
�ل�سر�ئف  هوؤالء  �إن  ق�ئل:  لهم  فق�ل  �ل�سر�ئف،  من  فيه  من  بع�ش  على  ُغ�سي 
�ملرجوم�ت هن بن�ت نبيكم وبن�ت علي بن �أبي ط�لب، ومل يكن بن�ت مع�وية وال 
بن�ت عمرو بن �لع��ش وغريهم� ممن تع�دونهم فم� لكم ولهن، فلم يلتفتو� �إىل ذلك 
و��ستمّرو� على �لرجم، ثم دخلو� �إىل بع�ش �لبيت ونهبو� بع�ش مت�عه، وبلغهم �أن 
و�يل �الأوق�ف وولده مب�سجد قريب بيته فح��سو� حي�سة ُحُمر �لوح�ش، و�سرخو� 
عليه  ف�أغلق  قتله،  �مل�سجد ع�زمني على  �إىل ذلك  وذهبو�  �الأهلية،  �حُلُمر  �سرخة 
بع�ش �لن��ش مق�سورة �مل�سجد ف�سلم، ثم ذهبو� ب�سر�خهم وجلبتهم �إىل بيت بع�ش 
�أهل �لعلم من �أهل �لبيت �لنبوي، وك�ن يعظ �لن��ش ب�جل�مع ويتظهر ببع�ش من 
�ل�سنة، فرجمو� بيته رجًم� �سديًد� وفيه �سر�ئف و�أطف�ل. ثم ث�رو� �إىل بيت بع�ش 
وزر�ء �خلليفة ال لذنب �إال لكونه ين�ف�سه ذلك �لوزير �لر�ف�سي، وكونه ينت�سب �إىل 
بع�ش بطون قري�ش؛ فرجموه رجًم� �سديًد� ثم ك�سرو� بع�ش �أبو�به ودخلو� وك�دو� 

يت�سلون مبن فيه لوال �أنه حم�ُه جم�عة ب�لرمي ب�لبن�دق و�آخرون ب�ل�سالح. 

ويت�سل ببيت هذ� �لوزير �ملرجوم بيت وزير �آخر من �أهل �لعلم فرجموه،  
ورجمهم من يف بيت �لوزير حتى �أ�س�بو� جم�عة منهم فرتكوه، و�سبب رجمهم 
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لبيت �لوزير هذ� �أنه من جملة من يتظّهر بعلم �ل�سّنة، ثم مل� ك�د  ينق�سي �لليل 
ف�رقو� م� هم فيه وقد �أث�رو� فتنة عظيمة وحمنة �سديدة، ومل� ك�ن �لنه�ر جمع �خلليفة 
�لذين  �ملدر�سني  �أولئك  يحب�ش  ب�أن  عليه  ف�أ�سرت  و��ست�س�رين،  وطلبني  �أعو�نه 
�لعو�م،  و�إث�رة  �لقلوب  نك�ية  من  منهم  ي�سدر  م�  ب�سبب  �جل�مع  �لفتنة يف  �أث�رو� 
فحب�سهم، ثم �أ�سرت عليه ب�أنه ي�أمر بتتبع �أولئك �لذين رجمو� �لبيوت وفعلو� تلك 
�الأف�عيل، ومن وجدوه حب�سوه، وي�أمر بتتبع جم�عة من �سي�طني �لفقه�ء �ملثريين 
للفتنة ففعل، وحب�سو� جميًع�، ولكن مل ين�سح و�يل مدينة �سنع�ء ملو�فقته للوزير 
�لر�ف�سي يف �لرف�ش ومه�بته له ووقوفه عندم� يخت�ره ويرت�سيه، وبعد �أن �جتمع يف 
�حلب�ش جم�عة كثرية من هوؤالء �أر�سل �الإم�م - حفظه �هلل - جلم�عة من �سي�طينهم 
�ملب��سرين للفتنة من �لفقه�ء فجيء بهم من �حلب�ش �إليه و�سربهم ب�لع�سي حتت 
د�ره وهو ينظر، ثم �أر�سل يف �ليوم �الآخر جلم�عة �أهل �ل�سوق �ملب��سرين للفتنة، 
ب�أولئك، ثم جعل جم�عة من �سي�طني �جلميع يف �سال�سل،  ف�سنع بهم م� �سنع 

.� و�أر�سل بهم �إىل جز�ئر �لبحر يف هيئة منكرة ف�سكنت �لفتنة �سكونً� ت�مًّ

�خل��سة  من  بهرين  م�  �لفتنة  هذه  يف  �لتع�سب�ت  من  �س�هدت  ولقد 
و�لع�مة، �أم� �خل��سة: ف�إين ر�أيت من �أهل بيت �خلالفة من �أوالد �الإم�م وغريهم، 
ومن �لوزر�ء و�الأمر�ء و�لق�س�ة و�أهل �لعلم من ذلك م� يعجب منه، ف�إين مل� �أ�سرت 
على �خلليفة مب� �أ�سرت خرجت من �ملك�ن �لذي هو م�ستقر فيه �إىل حجرته وفيه� 
�أك�بر �أوالده، وهم �إذ ذ�ك �أمر�ء �الأجن�د وعندهم جميع �لوزر�ء، وهم جميًع� يف 
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� يف مرتبة �لرف�ش  �أمر مريج، فيهم من يعظم عليه حب�ش �أولئك �ملدر�سني وير�ه حطًّ
ونق�ًس� من �لر�ف�سة، وقد فتل منهم ذلك �لوزير �لر�ف�سي يف �لذروة و�لغ�رب))) 
و�أوهمهم �أنه� �ستثور فتنة من �لع�مة و�الأجن�د، وم� ز�ل بع�ش �أوالد �خلليفة يرّدد 
عليَّ ذلك ويرغبني يف �لرجوع عن �ل�سور �لذي �أ�سرت به على �خلليفة، ويذكر 
م� قد �ألق�ه �إليه �لوزير �لر�ف�سي من خ�سية ثورة �الأجن�د و�لع�مة، فم� زلت �أعرفه 
ب�ل�سو�ب و�أذكر له �أن هذه �لفتنة لو مل حت�سم يومن� هذ� بحب�ش �ملثريين له� لهلك 
�إىل  �الأمر  �سي�سل  و�أنه  جه�ًر�،  �الأمو�ل  ونهبو�  �لو��سلة،  �لليلة  يف  �لن��ش  غ�لب 
�أجن�د وال  �أنه م� �سيثور ب�سبب ذلك  �خلليفة و�أوالده ف�ساًل عن غريهم، وعّرفته 
غريهم، ف�إن هذ� ت�سكني للفتنة ال �إث�رة له�، ولقد حمدو� هذه �مل�سورة بعد حني 
وعرفو� �أنه� �سو�ب، و�أن به� ك�ن �سكون تلك �لفتنة �لتي غلت مر�جله� وك�دت 

تعم جميع �أهل �سنع�ء، ثم ت�سري بعد ذلك �إىل �س�ئر �لدي�ر �ليمنية.

�ل�سولة و�جلولة  �سوهد منهم من  م�  ل�سرد  �ملق�م  يت�سع  �لع�مة: فال  و�أم� 
يبكون  �لعلم  �إىل  �ملن�سوبني  من  كثرًي�  �أرى  كنت  ولقد  �الأمر،  بهذ�  و�ال�ستغ�ل 
رحمًة الإخو�نهم �ملثريين للفتنة مل� حّل بهم من �لعقوبة، ولقد تغريت بهجة هذه 
ي�سنعه  مب�  مع�رفه�  رونق  وذهب  �لعلمية،  م�س�ربه�  وتكدرت  »�لعظيمة«  �ملدينة 
�لرو�ف�ش  علوم  من  حدث  مب�  �ل�سليمة  لفطرتهم  �ملغرّيين  �ملق�سرين  جم�عة 
ود�س�ئ�سهم، �لتي هي �أ�سّر على �ملق�سرين من �ل�سم �لقّت�ل و�أدوى على من مل 

 ))) فتل يف �لذروة و�لغ�رب: وهو مثل ي�سرب يف �خلد�ع و�ملم�كرة، و�لذروة �أعلى �ل�سن�م، �لغ�رب مقدم �ل�سن�م. )م).
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ت�ستحكم معرفته وتر�سخ يف �لعلوم قدمه من �لد�ء �لع�س�ل، على كرثة من فيه� 
يوجد  �أن  قّل  ف�إنه  �مل�هرين،  و�الأذكي�ء  �ملتميزين  و�لطلبة  �ملن�سفني  �لعلم�ء  من 
مبدينة من �ملد�ئن م� يوجد �الآن يف �سنع�ء من رجوع �أهل �لعلم به� �إىل م� �سح 
�لدليل  قي�م  عند  للمذ�هب  وطرحهم  �لر�أي،  على  تعويلهم  وعدم  �ل�س�رع،  عن 
�لن�ه�ش، ف�إن هذه مزّية وف�سيلة ال تك�د تعرف يف �س�ئر �الأقط�ر �إال يف �لفرد �ل�س�ذ 
�لب�لغ من �لعلم �إىل منزلة علّية، مع مر�جعته لفطرته وتفكره يف طروء م� طر�أ عليه� 
للتع�سب �حل�ئلة بني  من �ملغري�ت، وتدبره مل� قدمن� ذكره من �الأ�سب�ب �ملوجبة 

�ملتمذهبني وبني �الإن�س�ف.

�حلق  يظنه  مل�  �ملج�نبة  من  وي�ستكرث  �لكتم  يف  يب�لغ  �ل�س�ذ  �لن�در  وهذ� 
خم�فة من وثوب �ملقلدة عليه وهتكهم له؛ الأنهم ال يقنعون من �لع�مِل و�إن ك�ن 
يف �أعلى درج�ت �الجته�د �إال ب�أن يكون مثلهم مقلًد� بحًت� مقتدًي� ب�لع�مل �لذي 
�أعلى رتبة  يقلدونه هم و�أ�سالفهم، و�إن ك�ن هذ� �لع�مل �لذي يريدون منه ذلك 
و�أجل قدًر� و�أكرث علًم� من ع�ملهم �لذي يقلدونه كم� يجده من له �طالع على كثري 
من �أحو�ل �لن��ش، ف�إن يف علم�ء �ملذ�هب �الأربعة من هو �أو�سع علًم� و�أعلى قدًر� 
من �إم�مه �لذي ينتمي �إليه ويقف عند ر�أيه ويقتدي مب� ق�له يف عب�دته ومع�ملته ويف 
فت�ويه وق�س�ئه، وي�سري ذلك �إىل م�سنف�ته فريجح فيه� م� يرجحه �إم�مه و�إن ك�ن 
دليله �سعيًف� �أو مو�سوًع� �أو ال دليل بيده �أ�ساًل، بل جمّرد حم�ش �لر�أي، ويدفع 
من �الأدلة �ملخ�لفة له م� هو �أو�سح من �سم�ش �لنه�ر ت�رة ب�لت�أويل �ملتع�سف، وحيًن� 
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ب�لزور �مللفف، مع كونه مبك�ن من �لعلم ال يخفى عنده �ل�سو�ب وال يلتب�ش معه 
ت�أثرًي�  �أو  �مل�سوؤومة،  �لطبقة  نف�سه من تلك  �حلق، ولكنه يفعل ذلك خم�فة على 
مل� قد ظفر به من �لدني� و�جل�ه �لذي ال ي�ستمر له �إال ب�ملو�فقة لهم و�ل�سلوك فيم� 
ِفِه بينهم و��سته�ره عندهم  نَّ ير�سيهم، وقد يحمله على ذلك �حلر�ش على نف�ق ُم�سَ
وتد�ولهم له. وم� ك�ن �أغن�ه عن هذه �لبلّية �لتي وقع فيه� و�جلن�ية �لتي جن�ه� على 
�لت�سنيف  ف�إن ��ستغ�له بذلك  �أم� يف �الآجلة فظ�هر؛  نف�سه يف �لع�جلة و�الآجلة. 
�مل�ستمل على ت�أثري ر�أي فرد من �أفر�د �أهل �لعلم على م� �سرعه �هلل يف حمكم كت�به 
وعلى ل�س�ن ر�سوله من �أعظم �لذنوب �لتي تلق�ه بني يدي �هلل، ف�إنه �س�ّل م�سل 
مفتون ف�تن حم�رب لل�سريعة �ملطهرة مع�ند له�، فعليه �إثم مب� �سّنه من هذه �ل�سّنة 
�ل�سيئة، و�إثم من عمل به� �إىل يوم �لقي�مة، و�أم� يف �لع�جلة ف�إن مثل هوؤالء �ل�سّم 
�لبكم من �ملقلدة ال يفرح �لع�قل ب�نت�س�ر م�سّنف�ته عندهم و�سيوعه� بينهم، الأنهم 
�أهله وال فرق بينهم وبني �لع�مة �لبحت �إال جمرد  ال يفهمون �لعلم وال يعرفون 
�لدعوى و�لتلب�ش بلب��ش �أهل �لعلم و�لقعود يف مق�عد �أهله، فكم� �أن �لع�قل ال 
�أهل �حلي�كة و�حلج�مة  �ل�سوقة من  �أو  ب�إقر�ر جم�عة له من �لبدِو و�حلّر�ث  يفرح 
و�سّق�ط �أهل �ملهن �لدنيئة و�ملع�ئ�ش �لو�سيعة، كذلك ال ينبغي له �أن يفرح مبثل 

ذلك من �ملقّلدة، ف�إنهم كم� ق�ل �لق�ئل:

فاإن لـــم َيُكْنَها اأو َتُكْنه فاإّنه       اأَُخــــوَها َغّذته اأّمُه ِبَلَباِنَها
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ومع هذ� ف�إنه يعّر�ش نف�سه بهذ� �لت�سنيف ال�ستق�س�ر �أهل �لعلم - �لذين 
هم �أهله وعليهم �ملعّول فيه - لغ�يته و��ستحق�ر م� ج�ء به و�الإزر�ء عليه من كل 
و�حد منهم يف ع�سره ذلك وم� بعده من �لع�سور، م� د�م ذلك �مل�سنف �مل�سوؤوم 
موجوًد� على وجه �الأر�ش كم� هو معلوم. ف�إن �ملحققني من �أهل �لعلم �إذ� عرثو� 
على �سيء من هذه �مل�سنف�ت �ملتع�سفة �خل�رجة عن �حلق �نقب�ست �أنف�سهم عنه 
و��ستربدوه، و�سقط م�سنفه عندهم ومل يعدوه من �أهل �لعلم يف ورد وال �سدر، 
و�أحلقوه ب�لطبقة �لتي حملته على ذلك �ل�سنع �لذي �سنعه لهم، و�أخملو� ذكره 

يف م�سنف�تهم �لتي هي �مل�سنف�ت �ملعتربة.

وب�جلملة فم� �سنع هذ� �مل�سنف لنف�سه بذلك �لت�سنيف �إال م� هو خزي 
له يف �لدني� و�الآخرة، ووب�ل عليه يف �الآجلة و�لع�جلة.

وذلك  �مل�سلك،  ذلك  من  �أح�سن  هو  م�سلًك�  هوؤالء  بع�ش  ي�سلك  وقد 
�إير�د  ق�ئله، وي�ستكرث من  به  ب�أن يورد �الأقو�ل ويحتج لكل و�حد منه� مب� �حتج 
�أدلة م� هو �حلق منه� ويخرجه من خم�رجه �ملقبولة، ثم يذكر م� قيل من �سعف 
دليل م� ق�ل به من يعتقده �أهل ع�سره وقطره، وين�سب ذلك �لت�سعيف �إىل من 
يعتّد به من �أهل �لعلم، ثم يعرت�ش ذلك �لت�سعيف ب�عرت��ش يعرف من هو من 
�أهل �لعلم و�الإتق�ن �سقوطه وبطالنه، ركونً� منه على �أن ذلك ال يخفى على من 
له قدم يف �لعلم، وزعًم� �أنه قد رمز لهم �إىل م� هو �حلق ب�إير�د دليله �ل�سحيح، و�إىل 
م� يخ�لفه ب�إير�د دليله �ل�سعيف، و�أنه مل ي�أت مب� �أتى به من �العرت��ش �ل�س�قط 
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و�لتقوية للقول �لف��سد �إال على وجه ال يخفى على �أهل �الإتق�ن وال يلتب�ش عند 
�لع�رفني، وهو يف زعمه قد �أر�سى �خل��سة و�لع�مة و�سلك م�سلًك� يف غ�ية �لتحذلق 
رمزه  عن  غنى  يف  �لتحقيق  �أهل  من  �خل��سة  ب�أن  ي�سعر  ال  وهو  ر،  �لتب�سّ ونه�ية 
ف�إنهم يعرفون م�س�لك �حلق بدون م� زعمه وي�أخذون �ل�سو�ب  وهمزه وحتذلقه؛ 
ب�جلهل  عليه  يطعنون  ال  �أنهم  فيه  م�  غ�ية  لديهم  به  ج�ء  م�  فنف�ق  مع�دنه،  من 
�أبو�ب �لطعن على  رين  و�لق�سور و�لبالدة وبعد �الإدر�ك، ولكنه قد فتح للمق�سّ
�أخرى، وجعل  �لب�طلة بالي�  �إىل م� لديهم من �لبالي�  �الأدلة �ل�سحيحة، وز�دهم 
بينهم وبني �لرجوع �إىل �حلق ردًم� فوق �لردم �لذي قد ك�ن معموًر�، ورفع �أبنية 
�ملط�عن  لقنهم  الأنه  مدًر�،  وال  بت�سنيفه حجًر�  منه�  يهدم  و�سّيده�، ومل  �لب�طل 
�عرت��سه  �أن  يعرفون  وهم ال  �الأدلة،  على  �ملق�ل  �أبو�ب  لهم  وفتح  �ل�سرع،  على 
ف��سد، و�أنه ال ينفق وال ي�سلح لق�سور �إفه�مهم عن �إدر�ك م� هو �سحيح �أو ب�طل، 
� �إىل �سرهم،  و�سعف مع�رفهم عن �لبلوغ �إىل درجة �لتمييز، فز�دهم مب� �أف�دهم �سرًّ
ينتفع �خل��سة ب�سيء مم�  ُبعدهم. ومل  �إىل  �إىل تع�سبهم، وبعًد� عن �حلق  وتع�سًب� 
ج�ء به من �الألغ�ز، بل �أنزل بهم من �ل�سرر م� مل يكن قبله، ف�إن �أهل �لتع�سب 
ي�سولون عليهم ب�عرت��سه، ويجولون ويدفعون به يف وجه من ق�ل ب�سعف دليل 
�لقول �لذي ق�له من يقلدونه، ويجعلون ذلك ذريعة لهم �إىل �الغتب�ط مب� هم فيه، 

و�لته�لك على م� �ألفوه ووجدو� عليه �آب�هم.
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 و�إمن� �لت�سنيف �لذي ي�ستحق �أن يق�ل له ت�سنيف، و�لت�أليف �لذي ينبغي 
الأهل �لعلم �لذين �أخذ �هلل عليهم بي�نه و�أق�م لهم على وجوبه عليهم بره�نه، هو 
�أن ين�سرو� فيه �حلق ويخذلو� به �لب�طّل، ويهدمو� بحججه �أرك�ن �لبدع ويقطعو� 
و�لهدى،  �لبّين�ت  من  �إليهم  ُنّزل  م�  للن��ش  فيه  ويو�سحو�  �لتع�سب،  حب�ئل  به 
ب�لكت�ب  �لعمل  قلوبهم  �إىل  ويحّببو�  �الإن�س�ف،  �إىل  �لعب�د  �إر�س�د  يف  ويب�لغو� 
وال  �الجته�د،  وك��سد  �ملق�ل  وز�ئف  �لر�أي  �تب�ع حم�ش  من  وينّفروهم  و�ل�سّنة، 
مينعهم من ذلك م� يخيله لهم �ل�سيط�ن وي�سّوله من �أن هذ� �لت�سنيف ال ينفق 
عند �ملقلدة �أو يكون �سبًب� جللب فتنة �أو نزول م�سرة �أو ذه�ب ج�ه �أو م�ل �أو رئ��سة، 
الأهل  وج�عل  يوؤّيده  من  وموؤيد  �سرعه،  وح�فظ  نوره  ومتمم  دينه  ن��سر  �هلل  ف�إن 
�حلق ودع�ة �ل�سرع و�لق�ئمني ب�حلجة �سلط�نً� و�أن�س�ًر� و�أتب�ًع�، و�إن ك�نو� يف �أر�ش 
قد �نغم�ش �أهله� يف موج�ت �لبدع وتك�ّسعو�))) يف مرت�كم �ل�سالل، وقد قدّمن� 

�الإر�س�د �إىل �سيء من هذ�. 

�الإ�سالمية  �الأر�ش  �أقط�ر  جميع  طبقو�  قد  �ملتع�سبة  هوؤالء  قلت:  ف�إن 
ب�أيديهم، ف�إن كل  و�س�رت �ملد�ر�ش و�لفت�وى و�لق�س�ء وجميع �الأعم�ل �لدينية 
من  ونحلة  �ملذ�هب  من  مذهب  �إىل  �أهله�  يعتزي  �الإ�سالمية  �ملم�لك  من  مملكة 
يكون  �أن  بد  قّلت، ال  �أو  �الأقط�ر كرثت  من  وقطر  �لبالد  من  بلد  وكل  �لنحل، 
وموؤلف�ت  موؤلف�ته  يف  يجدون  م�  عنه  ي�أخذون  �الأمو�ت  من  مليت  مقّلدين  �أهله� 

)))  تك�سعو�: تك�سع يف �سالله �أي ذهب.
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�أتب�عه �ملقّلدين له، حتى �س�رت م�س�ئل مذهبهم ن�سب �أعينهم ال يتحّولون عنه� 
وال يخ�لفونه�، ويعتقد من تف�قم تع�سبه من �ملقّلدة �أن �خلروج عن ذلك خروج 
من �لدين ب�أ�سره، و�إن ك�نت بقية �ملذ�هب على خالفه يف تلك �مل�س�ألة كم� جنده 
يف كل مذهب من �ملذ�هب �الأربعة وغريه�، فم� ع�سى يغني �إر�س�د فرد من �أفر�د 
�لعلم �إىل �الإن�س�ف و�تب�ع ن�ش �لدليل يف قطر و��سع من �أقط�ر �الأر�ش �أو مدينة 
كبرية من مد�ئنه، ف�إنه ب�أول كلمة تخرج منه و�أي�سر خم�لفة يفوه به�، يقوم عليه 
من �ملقلدة من ينّغ�ش عليه م�سربه ويكّدر عليه ح�له، و�أقل �الأحو�ل �أن ي�سعى 
به هوؤالء �ملقلدة �إىل �أمث�لهم ممن ب�أيديهم �الأمر و�لنهي و�لدولة و�ل�سولة فيمنعونه 
من �ملع�ودة ويتوعدونه ب�أبلغ توّعد، هذ� �إذ� مل مينعوه من �لتدري�ش و�الإفت�ء مبجّرد 

ذلك، ويحولون بينه وبني م� �أردت منه بكل ح�ئل.

 وم� ي�سنع �مل�سكني بني مئني من �ملقلدة كل و�حد منهم �أجل قدًر� منه، 
و�أنبل ذكًر� و�أح�سن ثي�بً� و�أفره مركوبً� و�أكرث �تب�ًع�، عند �ألوٍف موؤلفة من �لع�مة 
يعقلون  يفهمون خط�بً� وال  و�أهل حرف ال  و�سوقة وحر�ث  �لذين هم بني جند 
�، فم� ظنك ب�لع�مة �إذ� بلغهم �خلالف بني فرد من �أفر�د �لعلم خ�مل �لذكر،  حقًّ
وبني جميع من  يعدونه ع�مل�ً من �أهل بلدهم من �ملدر�سني و�لق�س�ة و�ملفتني، وهم 
ويقولون  ويتبعونه  �لفرد  ذلك  بيد  �حلق  يظنون  �أتر�هم  ومقد�ر �سخم،  عدد جم 
بقوله ويدعون من يخ�لفه من �أهل مدينتهم ق�طبة؟ هذ� م� ال يكون، ف�إّن� جند �لع�مة 
يف قدمي �لزمن وحديثه مع �لكرثة، وال �سيم� من ك�ن له من �أهل �لعلم ن�سيب 
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�لعلم  �أهل  من  �ألوًف�  �لع�مة  عند   يعدل  منهم  �لو�حد  ف�إن  ك�لق�س�ة،  دولة  من 
�لذين ال من��سب لهم وال دولة، فكيف �إذ� �ن�سم �إىل ذلك م� يلقيه �إليهم �ملقلدة 
من �لكلم�ت �لتي تثري غ�سبهم وت�ستطري حميتهم كقولهم: هذ� �لرجل يخ�لف 
�إم�مكم، ويدعو �لن��ش �إىل �خلروج من مذهبه، ويزري عليه، ويقول �إنه ج�ء بغري 
�حلق، وخ�لف �ل�سرع؟ ف�إنهم عند �سم�ع هذ� مع م� قد ر�سخ يف عق�ئدهم، وثبت 
يف عقولهم، ال يب�لون �أي دم �سفكو� و�أي عر�ش �نتهكو�، يعلم هذ� كل من له 

خربة بهم ومم�ر�سة لهم. 

قلت: هذ� �ل�سوؤ�ل �لذي �أوردته �أيه� �لط�لب للحق �لر�غب يف �الإن�س�ف 
�لفهم، ومل تت�سوره  �أنك مل تفهم م� قدمته لك يف هذ� �لكت�ب حق  �أف�دن�  قد 
كلية �لت�سور، فقد كررت لك يف مو��سع منه م� ت�ستفيد منه جو�ب م� �أوردته هن�، 
فع�ود �لنظر وكّرر �لتدّبر و�أطل �لفكر بعد �أن تب�لغ يف ت�سفية �لفطرة وت�ستكرث من 
�ال�ستعد�د للقبول، وهب �أنه مل يتقدم م� ي�سلح �أن يكون جو�بً� مل� خطر بب�لك 
�الآن من هذ� �ل�سوؤ�ل، فه� �أن� �أجيب عليك بجو�بني �الأول جو�ب جممل، و�الآخر 

ل.  جو�ب مف�سّ

�أوردته يف �سوؤ�لك  ف�أقول لك بعد ت�سليم جميع م�  �أم� �جلو�ب �ملجمل 
هذ� من �أن ح�مل �لعلم ومبلغ �حلجة �سيح�ل بينه وبني م� يريده ب�أول كلمة تخرج 
منه فيه� خم�لفة مل� قد �ألفه �لن��ش، وال يقدر بعده� على �سيء من �لهد�ية �إىل �حلق 
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و�الإر�س�د �إىل �الإن�س�ف مل� قدرته من �أنه� �ستقوم عليه �لقي�مة وت�أزف))) عليه �الآزفة 
وت�سيق عنه د�ئرة �حلق وتنبو عنه جميع �مل�س�مع، وتوؤخذ عليه كل و�سيلة، فبعد 
هذ� كله قد ق�م مب� �أوجب �هلل عليه و�أر�د م� طلبه �هلل منه من �لهد�ية، ووفى مب� �أخذ 
عليه من �لعهد، و�متثل م� �ألزمه به من �لبي�ن، و�س�ر بذلك من �لعلم�ء �لع�ملني 
�لق�ئمني بن�سر حجج �هلل و�إبالغ �سر�ئعه، وهذ� فر�سه لي�ش عليه غريه وال يجب 
منه �سو�ه. فهو مل يكتم م� عّلمه �هلل وال خ�ن عهد �هلل وال خ�لف �أمره وال ��سرتى 
نه �هلل من ذلك،  به ثمًن� قلياًل وال ب�عه بعر�ش من �أعر��ش �لدني�، فله �أجر من مكَّ
وخلى بيَنه وبيِنه الأنه قد ق�م يف �ملق�م �لذي �فرت�سه �هلل عليه، و�سلك �لطريقة �لتي 
�أمره ب�سلوكه� فح�ل بينه وبينه من ال يطيق دفعه وال يقدر على من�ه�سته، فك�ن 
ذلك ق�ئًم� بعذره م�سقًط� لفر�سه موجًب� ال�ستحق�قه لثو�ب م� قد عزم عليه و�أجر 
و�أين منزلته عند  نعمته،  �أكرب من  �أجّل من غنيمته ونعمة  ف�أي غنيمة  �أر�ده.  م� 
�هلل من منزلة من فتح �هلل عليه من �أبو�ب مع�رفه ولط�ئف �سريعته مب� يفرق به بني 
�حلق و�لب�طل، ويعرف به �سو�ب �لقول من خطئه، فكتم �حلجة و�آثر على ن�سره� 
م� يرجوه من ��ستدر�ر خلف من �أخالف �لدني�، ونيل ج�ه من �جل�ه�ت ورئ��سة 
من �لرئ��س�ت، ومعي�سة من �ملع�ئ�ش، فم�سى عمره و�نق�ست حي�ته ك�متً� للحجة 

خم�لًف� الأمر �هلل ن�بًذ� لعهده ط�رًح� مل� �أخذه عليه؟

)))  ت�أزف: �أي حتني، و�الآزفة من �أ�سم�ء يوم �لقي�مة. )م).
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و�أم� �جلو�ب �ملف�سل: ف�علم �أين مل �أرد مب� �أر�سدت �إليه يف هذ� �لكت�ب 
م� خطر بب�لك وال لوم علّي؛ فقد كررت لك م� ق�سدته تكريًر� ال يخفى على 
�لفطن، فهل طلبت من ح�مل �حلجة �أن يقوم بني ظهر�ين �لن��ش ق�ئاًل: �جتنبو� 
كذ� من �لر�أي، �تبعو� كذ� من �لكت�ب و�ل�سنة، �س�رًخ� بذلك يف �ملح�فل ن�طًق� 
به يف �مل�س�هد، مع علمه برت�كم �سح�ئب �جلهل، وتالطم �أمو�ج بح�ر �لتع�سب، 
مل�  م�سقًط�  ك�ن  و�إن  هذ�  ف�إن  �ال�سرت�س�د،  وجه  و�كفهر�ر  �الإن�س�ف  �أفق  و�إظالم 
لكن  �سريعته،  و�إبالغ  عب�ده حلمل حجته  من  ��ستخل�سه  من  على  �هلل  �فرت�سه 
لكل ع�مل قدوة ب�أنبي�ء �هلل، و�أ�سوة مبن �أر�سله من ر�سله؛ فقد ك�نو� عليهم �ل�سالة 
و�ل�سالم يدبرون عب�د �هلل بتدبري�ت فيه� من �لرفق و�للطف وح�سن �مل�سلك م� 
ت�أّلف  قد   - و�سلم  و�آله  عليه  �هلل  �سلى   - نبين�  ف�إن  �لعلم،  �أهل  على  يخفى  ال 
روؤ�س�ء �مل�سركني، وهم �إذ ذ�ك حديثو عهد بج�هلية، وترك �مله�جرين و�الأن�س�ر من 
�لغنيمة و�سيوفهم تقطر من دم�ء �ملوؤلفني و�أتب�عهم ومن ي�س�كلهم فيم� ك�نو� عليه. 
و�سح عنه �سلى �هلل  عليه و�آله و�سلم �أنه ترك من ك�ن من�فًق� على نف�قه، وع�سمهم 
بظ�هر كلمة �الإ�سالم ومل يك�سفهم ويبلو م� عندهم بعد �أن ظهر منهم م� ظهر من 
�لنف�ق، كعبد �هلل بن �أبي بن �سلول ر�أ�ش �ملن�فقني، وق�ل: »ال يتحدث �لن��ش �أن 

حممًد� يقتل �أ�سح�به«. 

وقد ��ستمل �لكّت�ب و�ل�سّنة على م� ك�ن يقع من �الأنبي�ء - �سلو�ت �هلل 
عليهم و�سالمه - من تدبري �أمَمهم و�لرفق بهم و�غتن�م �لفر�ش يف �إر�س�دهم، و�إلق�ء 
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م� يجذبهم �إىل �حلق يف �لوقت بعد �لوقت و�حل�لة بعد �حل�لة، على ح�سب م� تقبله 
عقولهم وحتتمله طب�ئعهم وتفهمه �أذه�نهم، ف�لع�مل �لذي �أعط�ه �هلل �الأم�نة وحّمله 
�حلجة و�أخذ عليه �لبي�ن، يورد �لكالم مع كل �أحد على ح�سب م� يقبله عقله، 
�لعلم �لذين يفهمون �حلجة ويعقلون  �أهل  ف�إن ك�ن كالمه مع  ��ستعد�ده،  وبقدر 
�لربه�ن ويعلمون �أن �هلل �سبح�نه مل يتعبد عب�ده �إال مب� �أنزله يف كت�به وعلى ل�س�ن 
م�  عليه  و�لعمل  �إليه  و�لرجوع  ذلك  �إىل  �اللتف�ت  وبني  بينهم  وح�ل  ر�سوله، 
تكدرت به فطرهم وت�سو�ست عنده �أفه�مهم من �عتق�د حقية �لتقليد، �أو ��ستعظ�م 
�لدليل،  بن�ش  �حلق  معرفة  عن  �أنف�سهم  ��ستق�س�ر  �أو  �لعلم،  �أهل  من  �الأمو�ت 
فعليه �أن يعتمد معهم ت�سهيل م� تع�ظموه من �لوقوف على �حلق ق�ئاًل: �إن �هلل 
تعّبد جميع هذه �الأمة مب� يف �لكت�ب و�ل�سنة، ومل يخ�ش بفهم ذلك من ك�ن من 
�ل�سلف دون من تبعهم من �خللف، وال ق�سر ف�سله مب� �سرعه جلميع عب�ده على 
�أهل ع�سر دون ع�سر، �أو �أهل قطر دون قطر، �أو �أهل بطن دون بطن، ف�لفهم �لذي 
مثله  ب  ركَّ �الأمو�ت  يف  به  ركَّ �لذي  و�لعقل  للخلف،  مثله  خلق  لل�سلف  خلقه 
يف �الأحي�ء، و�لكت�ب و�ل�سّنة موجود�ن يف �الأزمنة �ملت�أخرة كم� ك�ن� يف �الأزمنة 
�ملتقدمة، و�لتعّبد بهم� ملن حلق ك�لتعّبد ملن م�سى. وعلم لغة �لعرب موجود يف 
�لدف�تر عند �ملت�أخرين على وجه ال ي�سذ منه �سيء بعد �أن ك�ن �ملتقدمون ي�أخذونه 

عن �لرو�ة حرًف� حرًف�، وي�ستفيدون من �أرب�به كلمة كلمة.
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�ل�سلف  �لتي دّونه�  �لتف��سري  �لعزيز موجود يف   وكذلك تف�سري �لكت�ب 
للخلف، بعد �أن ك�ن �لو�حد منهم يرحل يف تف�سري �آية من كت�ب �هلل �إىل �الأقط�ر 
�ل�س��سعة، وكذلك �الأح�ديث �ملروية عن ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - 
موجودة يف �لدف�تر �لتي جمعه� �الأول لالآخر، بعد �أن ك�ن �لو�حد منهم يرحل يف 
طلب �حلديث �لو�حد �إىل �لبالد �لبعيدة. وهكذ� جميع �لعلوم �لتي ي�ستع�ن به� 
على فهم �لكت�ب و�ل�سّنة، ف�لوقوف على �حلق و�الطالع على م� �سرعه �هلل لعب�ده 
قد �سّهله �هلل على �ملت�أخرين وي�سره على وجه ال يحت�جون فيه من �لعن�ية و�لتعب 

�إال بع�ش م� ك�ن يحت�جه من قبلهم. 

وقد قدمن� �الإ�س�رة �إىل هذ� �ملعنى، ثم �إن هذ� �لع�مل يو�سح ملن ي�أخذ عنه 
�لعلم يف كل بحث م� يقت�سيه �لدليل ويوجبه �الإن�س�ف، وهو و�إن �أبى ذلك يف 
�البتد�ء فال بد �أن يوؤثر ذلك �لبي�ن يف طبعه قبواًل ويف فطرته �نقي�ًد�، ويحر�ش على 
�أن تكون �أوق�ته م�سغولة بتدري�ش �لطلبة يف كتب �لتف�سري و�حلديث و�سروحه، ويف 
تدري�ش هذه  ف�إنه يف  و�لرتجيح،  �الأدلة  لذكر  موؤلفوه�  يتعر�ش  �لتي  �لفقه  كتب 
�ملوؤلف�ت يتي�سر له من �الإر�س�د و�لهد�ية وت�أ�سي�ش �حلق وتقريب �الإن�س�ف م� ال 
يتي�سر له يف غريه�، و�إن ك�ن كالمه مع من هو دون هذه �لطبقة. ف�أنفع م� يلقيه �إليه 
�أن �ملق�سود بهذه �لعلوم هو �لو�سول �إىل  هو ترغيبه يف علوم �الجته�د، وتعريفه 
م� و�سل �إليه علم�ء �الإ�سالم، ف�إذ� جّد يف ذلك فقد �نفتحت معه �أبو�ب �لهد�ية 
والحت عليه �أنو�ر �لتوفيق، ثم �إذ� ت�أهل و��ستعد لفهم �حلجة �سلك معه �مل�سلك 
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م�  ف�أقرب  �لوجوه  من  بوجه  �لعلوم  تلك  �إىل طلب  يهتدي  ك�ن ال  ومن  �الأول. 
ي�سلكه �لع�مل معه هو �أن ينظر �إىل من ق�ل من �أهل �لعلم �لذين يعتقدهم ذلك 
�ملق�سر مب� ق�مت عليه �الأدلة و�أوجب �سلوكه �الإن�س�ف، فيقول له: �إن قول �لع�مل 
�لفالين قول ر�جح لقي�م �الأدلة عليه، ثم ي�سنع معه هذ� �ل�سنع يف �مل�س�ئل �لتي 
يعتقده� تقليًد� ويجمد عليه� ق�سوًر�، ف�إن �نتفع بذلك فهو �ملطلوب، و�إن مل ينتفع 

ف�أقل �الأحو�ل �ل�سالمة من معّرته و�خللو�ش من �سره.

�لن��ش  �أ�سرع  �لر�أي: فهم  �لع�مة �لذين مل يتعلقو� ب�سيء من علم  و�أم� 
�نقي�ًد� و�أقربهم �إىل �لقبول �إن �سلمو� من بالي� م� يلقيه �إليهم �ملتع�سبون.

وب�جلملة ف�لع�مل �ملت�سدي لالإر�س�د �ملت�سدي للهد�ية ال يخفى عليه م� 
ن�سر حجج �هلل  �أردته من  ي�سلح من �لكالم مع من يتكلم معه. فهذ� هو �لذي 
و�إر�س�د �لعب�د �إليه�، وقد قدمته ب�أب�سط من هذ� و�إمن� كررته هن� لق�سد دفع م� �سبق 

من �ل�سوؤ�ل.

]�شابًعا: رد امل�شنفني املتم�شكني باملذاهب لكل ما يخالف قواعد مذهبهم من 
الأدلة[

ومن جملة �أ�سب�ب �لتع�سب �لتي ال ي�سعر به� كثري من �مل�ستغلني ب�لعلوم 
م� يذكره كثري من �مل�سنفني من �أنه يرد م� خ�لف �لقو�عد �ملقررة، ف�إن من ال عن�ية 
�الأدلة  �مل�سنفني من رد  م� �سنعه كثري من  �ملق�لة ويرى  ي�سمع هذه  ب�لبحث  له 
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من �لكت�ب و�ل�سّنة �إذ� خ�لفت تلك �لق�عدة، فيظن �أنه� يف �للوح �ملحفوظ، ف�إذ� 
ك�سفه� وجده� يف �لغ�لب كلمة تكلم به� بع�ش من يعتقده �لن��ش من �أهل �لعلم 
�لذين قد �س�رو� حتت �أطب�ق �لرثى ال م�ستند له� �إال حم�ش �لر�أي وبحث م� ٌيّدعى 
من داللة �لعقل. وكثرًي� م� جتد يف علم �لكالم �لذي ي�سمونه �أ�سول �لدين ق�عدة 
قد تقررت بينهم و��ستهرت وتلقنه� �الآخر من �الأول وجعلوه� ج�سًر� يدفعون به� 
�الآي�ت �لقر�آنية و�الأح�ديث �لنبوية، ف�إذ� ك�سفت عنه� وجدته� يف �الأ�سل كلمة 
ق�له� بع�ش علم�ء �لكالم ز�عًم� �أنه يقت�سي ذلك �لعقل وي�ستح�سنه، ولي�ش �إال 
�لذي  �لعقل  بذلك  يق�ش  مل  ف�إنه  بريء،  عنه  وهو  �لعقل  على  �لدعوى  جمرد 
خلقه �هلل يف عب�ده، بل ق�سى به عقل قد تدن�ش ب�لبدع وتكدر ب�لتع�سب و�بتلي 
ب�جلهل مب� ج�ء به �ل�سرع، وج�ء بعده من هو �أ�سد بالء منه و�أ�سخف عقاًل و�أقل 
علًم� و�أبعد عن �ل�سرع، فجعل ذلك ق�عدة عقلية �سرورية، فدفع به� جميع م� ج�ء 
فليّتهم  �ل�س�رع، عرف هذ� من عرفه وجهله من جهله، ومن مل يعرف هذ�  عن 
نف�سه. في� هلل �لعجب من فرية يفرتيه� على �لعقل بع�ش من ُحرم علم �ل�سرع. 
ثم ي�أتي من بعده فيجعله� �أ�سواًل مقررة وقو�عد حمررة، ويوؤثره� على قول �هلل عز 

وجل وقول �أنبي�ئه.

�الأول،  عن  �الآخر  �أخذه�  قد  ق�عدة  �لفقه  �أ�سول  علم  جتد يف  وهكذ�   
�لكت�ب  الأدلة  �إم�ًم�  وجعلوه�  �لقن�طر  عليه�  وبنو�  �ل�سلف،  عن  �خللف  وتلقنه� 
و�ل�سنة، يجيزون م� �أج�زته ويردون م� ردته، ولي�ست من قو�عد �للغة �لكلية وال 



9999

من �لقو�نني �ل�سرعية، بل ال م�ستند له� �إال �خلي�ل �ملختل و�لظن �لف��سد و�لر�أي 
�لبحت. ومع هذ� فهم يزعمون �أن هذ� �لعلم ال ُتقبل فيه �إال �الأدلة �لقطعية، دعوى 
ظ�هرة �لبطالن و��سحة �لف�س�د، ف�إن غ�لبه� ال يوجد عليه دليل من �الآح�د �سحيح 
وال ح�سن، بل ال يوجد �أح�دي �سعيف، وغ�لب م� يوجد �ملو�سوع�ت �لتي ال 
ميرتي من له حظ من �لعلم يف كذبه�، ك��ستداللهم مبثل: حكمي على �لو�حد 
حكمي على �جلم�عة، ومبثل: نحن نحكم ب�لظ�هر، ونحو هذه �الأك�ذيب. ف�ملغرور 
من �غرت بهذه �لدل�ش، و�ملخدوع من خدع به� وترقى به� من كونه� مو�سوعة �إىل 
كونه� �سحيحة، ثم من كونه� �سحيحة �إىل كونه� قطعية. في� هلل �لعجب من نف�ق 
مثل هذه �الأمور على كثري من �أهل �لعلم و�نقر��ش �لقرن بعد �لقرن و�لع�سر بعد 
�لع�سر! وهي عندهم م�س�ئل قطعية وقو�عد مقررة، و�لذنب ملن تكلم به� وذكره� 

يف موؤلف�ته، ومل يقف حيث �أوقفه �هلل من جهله مب� ج�ء يف �ل�سريعة.

وهكذ� م� وقع يف كثري من �أبو�ب �لفقه من ذكر قو�عد يطردونه� يف جميع 
�مل�س�ئل ويظنون �أنه� من قو�عد �ل�سرع �لث�بتة بقطعي�ت �ل�سريعة، ومن ك�سف عن 
�إث�رة من علم، وال  � على حم�ش �لر�أي �لذي لي�ش عليه  ذلك وجد �أكرثه� مبنيًّ
يرجع �إىل �سيء من �ل�سرع، ومن خفي عليه هذ� فليعلم �أن ق�سوره وعدم ��ستغ�له 
بن�جذه،  �لعلم  على  ع�ش  من  به  يغرت  ال  مب�  وغّره  عليه  جنى  �لذي  هو  ب�لعلم 

وك�سف عن �الأمور كم� ينبغي.
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فعلى من �أر�د �لو�سول �إىل �حلق و�لتم�سك ب�سع�ر �الإن�س�ف �أن يك�سف 
عن هذه �الأمور، ف�إنه �إذ� فعل ذلك ه�ن عليه �خلطب ومل يحل بينه وبني �حلق م� 

لي�ش من �حلق.

�شد  اأو  لأنف�شهم،  املتع�شبون  بها  يحتج  التي  الأدلة  على  العتماد  ]ثامًنا: 
خ�شومهم وعدم الرجوع اإىل امل�شادر الأ�شلية[

  ومن �أ�سب�ب �لوقوع يف غري �الإن�س�ف و�لتم�سك بذيل من �العت�س�ف، 
�إىل  موؤلفه�  يعتزي  �لتي  �لفقه  جم�ميع  من  �مل�س�ئل  �أدلة  �حلق  ط�لب  ي�أخذ  �أن 
مذهب من �ملذ�هب، ف�إن من ك�ن كذلك ُيب�لغ يف �إير�د �أدلة مذهبه وُيطيل ذيل 
ب�أنه� �سحيحة، ثم  ب�أنه� حجج، وت�رة  �أدلة، وت�رة  ب�أنه�  ت�رة  �لكالم عليه� وي�سرح 
�ل�سبه،  بلفظ  ويعنونه�  �لتمري�ش،  ب�سيغة  �أدلته  فيورد  �ملخ�لف  خل�سمه  يطفف 
وم� يوؤدي هذ� �ملعنى، ف�إذ� �قت�سر ط�لب �حلق على �لنظر يف مثل هذه �ملوؤلف�ت 
وقع يف �لب�طل وهو يظنه �حلق، وخ�لف �حلق وهو يظنه �لب�طل، و�لذي �أوقعه يف 
ذلك �قت�س�ره يف �لبحث و�لنظر على ذلك �لكت�ب �لذي �ألفه ذلك �ملتع�سب، 
و�إح�س�نه �لظن به، وغفوله عن �أن مو�طن �الأدلة هي جم�ميع �حلديث ك�الأمه�ت 
وم� يلتحق به�، و�أن هوؤالء هم �أهل �لعلم و�أرب�به �لذين يعرفون �سحيحه من ف��سده 

كم� قدمن� �الإ�س�رة �إىل هذ�.
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ب�الإن�س�ف  �مل�سهورين  �لعلم�ء  كتب  �حلق يف  ط�لب  ينظر  ب�أن  ب�أ�ش  وال 
�لذين مل يتع�سبو� ملذهب من �ملذ�هب، وال �نت�سبو� �إىل ع�مل من �لعلم�ء، ف�إنه 
ي�ستفيد مبط�لعة موؤلف�ت �ملن�سفني كيفية �لعمل عند �لتع�ر�ش، ويهتدي �إىل مو�قع 

�لرتجيح ومو�طن م� يحق من �الجته�د على �لوجه �ملط�بق. 

�ل�سنع  هذ�  ت�سنع  ط�ئفة  كل  ف�إن  �لفقه،  و�أ�سول  �لكالم  كتب  وهكذ� 
يف �لغ�لب فت�سف م� يو�فق مذهبه� ب�حلجج �لقو�طع و�الأدلة �لر�جحة، وتطفف 
يتمكنون  ال  م�  ويرتكون  ودفعه،  جو�به  عن  يعجزون  ال  م�  له  فتورد  للمخ�لف 
فيه  يفتح  م�  به  ويل�سقون  للدفع  مدخل  فيه  وجه  على  يذكرونه  وقد  دفعه،  من 
�ملتمذهبون الأنف�سهم  يورده  م�  �لركون على  �ملن�سف من  فليحذر  �ملق�ل،  �أبو�ب 
وخل�سومهم من �حلجج، ف�إنه قد علق بكل ط�ئفة من �لعد�وة لالأخرى م� يوجب 

عدم �لقبول من بع�سهم يف بع�ش.

وب�جلملة فلي�ش �ملتع�سب ب�أهل الأن يوؤخذ �حلق من موؤلف�ته، ف�إنه �إذ� مل 
ينتفع ب�لعلم ويهتدي مب� عرف منه فكيف يهتدي به غريه �أو يتو�سل مب� جمعه �إىل 
م� هو �حلق؟ ف�مل�س�ب ب�لعمى ال يقود �الأعمى، ف�إن فعل ك�نت ظلم�ت بع�سه� 
فوق بع�ش، و�ملري�ش ال يد�وي من هو م�س�ب مبثل مر�سه، ولو ك�ن �س�دًق� فيم� 

يزعمه من �قتد�ره على �ملد�و�ة ك�نت نف�سه �لتي بني جنبيه �أحق بذ�ك منه.
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]تا�شًعا: التقليد يف علم اجلرح والتعديل[

ومن جملة �الأ�سب�ب �مل�نعة من �الإن�س�ف: �لتقليد يف علم �جلرح و�لتعديل 
ملن فيه ع�سبية من �مل�سنفني فيه كم� يجده �للبيب كثرًي�، ف�إنه �إذ� ت�سدى لذلك 
يعتقده،  �لذي  مذهبه  يو�فقه يف  من  عنده  �لعدل  ك�ن  ب�لتقليد  �مل�س�بني  بع�ش 
و�ملجروح من خ�لفه ك�ئًن� من ك�ن، ومن خفي عليه فلينظر م� يف م�سنف�ت �حلف�ظ 

بعد �نت�س�ر �ملذ�هب وتقيد �لن��ش به�.

ترك  �ملذهب ح�ملة على  �ملو�فقة يف  ف�إن  �ملوؤرخني  م� يف كتب  وكذلك 
�لتعر�ش ملوجب�ت �جلرح وكتم �الأ�سب�ب �ملقت�سية لذلك، ف�إن وقع �لتعر�ش ل�سيء 
منه� ن�دًر� �أكرث �مل�سنف من �لت�أويالت و�ملر�وغ�ت و�لتع�سف�ت �ملوجبة لدفع كون 
ذلك �خل�رج خ�رًج�، و�إن ك�ن �لكالم على �أحو�ل �ملخ�لف ك�ن �الأمر ب�لعك�ش 

من ذلك، ف�لف�س�ئل مغموطة و�لرذ�ئل من�سورة من غري ت�أويل وال �إح�س�ن ظن.

�ملخ�لف  �ملث�لب، ويف  �ملن�قب دون  �ملو�فق بذكر  ف�الهتم�م يف  وب�جلملة 
ب�لعك�ش من ذلك، وال �أقول �إنهم يتعمدون �لكذب ويكتمون �حلق، فهم �أعلى 
قدًر� و�أ�سد تورًع� من ذلك، ولكن ر�سخ يف قلوبهم حب مذ�هبهم ف�أح�سنو� �لظن 
عن  فت�سبب  ب�أهله�،  �لظن  ف�أ�س�وؤو�  غريهم  مذ�هب  عن  �أنف�سهم  ونفرت  ب�أهله�، 
ذلك م� ذكرن�، ومل ي�سعرو� ب�أن هذ� �ل�سنيع من �أ�سد �لتع�سب و�أقبح �لظلم، بل 
ظنو� �أن ذلك من ن�سرة �لدين، ورفع من�ر �ملحقني، وو�سع �أمر �ملبطلني، غفلة منهم 
الإم�م  �لتقليد  يف  �تف�قهم  مع  �لو�حد  �ملذهب  �أهل  بني  ذلك  يقع  وقد  وتقليًد�. 
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�أط�ل  مذهبه  �أهل  لرت�جم  �أحدهم  ت�سدى  ف�إذ�  و�حد،  مبعتقد  و�عتق�دهم  و�حد 
ذيل �لكالم عند ذكر �سيوخه وتالمذته بكل م� يقدر عليه، وكذلك يو�سع نط�ق 
�سيوخه وتالمذته  ف�إذ� ترجم غري  يد ك�نت،  �أي  له عليه  �ملق�م عند ترجمته ملن 
و�أهل مودته طفف لهم تطفيًف�، و�أو�سعهم ظلًم� وحيًف�، و�إذ� ك�ن هذ� مع �التف�ق 
�ملذهب و�التف�ق يف  مب� يكون مع �الختالف يف  فم� ظنك  و�ملعتقد  �ملذهب  يف 
�لت�سمي ب��سم و�حد �إّم� ب�عتب�ر �العتق�د �أو ب�عتب�ر �أمر �آخر ك�أهل �ملذ�هب �الأربعة، 
ف�إنهم �ختلفو� يف �ملذ�هب مع �تف�قهم على �أنهم �أهل �ل�سنة، و��سرت�ك غ�لبهم يف 
�عتق�د قول �الأ�سعري، ف�إن د�ئرة �الأهوية حينئذ تت�سع، وحمبة �لع�سبية تكرث، كم� 
تر�ه كثرًي� يف تر�جم بع�سهم لبع�ش خ�سو�ًس� فيم� بني �حلن�بلة ومن عد�هم من 
�أهل �ملذ�هب �الأربعة، وكذلك فيم� بني �حلنفية ومن عد�هم، ومن نظر يف ذلك 

بعني �الإن�س�ف علم ب�ل�سو�ب.

دع عنك م� يقع مع �الختالف يف �ملذ�هب و�ملعتقد�ت، ف�إنه يبلغ �الأمر 
�إىل عد�وة فوق عد�وة �أهل �مللل �ملختلفة، فط�لب �الإن�س�ف ال يلتفت �إىل �سيء مم� 
يقع من �جلرح و�لتعديل ب�ملذ�هب و�لنحل، فيقبلون جميًع� �إال �أن يكون م� ج�ء 
� لبدعته، �أو ك�ن على مذهب ال يرى ب�لكذب فيه ب�أ�ًس� كم� هو  به �ملتمذهب مقويًّ
عند غالة �لر�ف�سة. و�أم� م� عد� �جلرح و�لتعديل ب�ملذ�هب و�ملعتقد�ت، ف�إن ك�ن 
�ملتكلم يف ذلك بريًئ� عن �لتمذهب و�لتع�سب كم� ُيروى عن �ل�سلف قبل �نت�س�ر 
�ملذ�هب، ف�حر�ش عليه و�عمل به على �عتب�ر �سحة �لرو�ية و�سدوره يف �لو�قع، 

 الأ�شباب املوؤدية اإىل التع�شب واإىل اخلروج عن دائرة الإن�شاف



104 104
اأدُب الطلِب ومنتهى الأَرب

و�لذي  �ملجتهد،  نظر  �إىل  �أو غري ج�رح، فذلك مفو�ش  ب�عتب�ر كونه ج�رًح�  و�إّم� 
ينبغي �لتعويل عليه �أن �لق�دح �إن ك�ن يرجع �إىل �أمر يتعلق ب�لرو�ية ك�لكذب فيه� 
و�سعف �حلفظ و�ملج�زفة، فهذ� هو �لق�دح �ملعترب، و�إن ك�ن يرجع �إىل �سيء �آخر 
فال �عتد�د به، و�إن ك�ن �ملتكلم متلب�ًس� ب�سيء من هذه �ملذ�هب فهو مقبول يف 
جرح من يجرحه من �ملو�فقني له وتزكية من يزكيه من �ملخ�لفني له، و�أم� �إذ� ج�ء 
مب� يقت�سي تعديل �ملو�فق وجرح �ملخ�لف، فهذ� مم� ينبغي �لتوقف فيه حتى يعرف 

من طريق غريه �أو ي�ستهر ��سته�ًر� يقبله �س�معه.

]عا�شًرا: احل�شد واملناف�شة بني الأقران[

ومن �الأ�سب�ب �مل�نعة من �الإن�س�ف م� يقع من �ملن�ف�سة بني �ملتق�ربني يف 
�لف�س�ئل �أو يف �لرئ��سة �لدينية �أو �لدنيوية، ف�إنه �إذ� نفخ �ل�سيط�ن يف �أنفهم� وترقت 
�ملن�ف�سة بلغت �إىل حد يحمل كل و�حد منهم� على �أن يرد م� ج�ء به �الآخر �إذ� 
متكن من ذلك و�إن ك�ن �سحيًح� ج�رًي� على منهج �ل�سو�ب. وقد ر�أين� و�سمعن� من 
هذ� �لقبيل عج�ئب �سنع فيه� جم�عة من �أهل �لعلم �سنيع �أهل �لط�غوت، وردو� 
م� ج�ء به بع�سهم من �حلق وق�بلوه ب�جلد�ل �لب�طل و�ملر�ء �لق�تل، و�إين الأذكر �أي�م 
��ستغ�ل �لطلبة ب�لدر�ش علّي يف كثري من �لعلوم، وكنت �أجيب عن م�س�ئل ترد 
علّي يحرره� �لطلبة ويحرره� غريهم من �أهل �لعلم من �أمكنة قريبة وبعيدة، فك�ن 
يتع�سب على تلك �الأجوبة جم�عة من �مل�س�ركني يل يف تدري�ش �لطلبة يف علوم 
�الجته�د وغريه�، وقد ي�سلكون م�سلًك� غري هذ� فيقع منهم �الإيه�م على �لعو�م 
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مبخ�لفة ذلك �لكالم مل� يقوله من يعتقدون قوله من �الأمو�ت، فين�س�أ عن ذلك 
فنت عظيمة، وحو�دث ج�سيمة. وك�ن بع�ش نبالئهم يكتب على بع�ش م� �أكتبه 
ثم يهديه �إىل �ل�س�ئل، و�إن ك�ن يف بلد بعيد من دون �أن يق�سده ب�سوؤ�ل، وال طلب 
منه تعقب م� �أجبت به من �ملق�ل، وقد �أقف على �سيء من ذلك ف�أجده يف غ�ية 

من �العت�س�ف، ف�أتعقبه تعقًب� فيه ك�سف َعَو�ره و�إي�س�ح بو�ره. 

وقد ين�سم �إىل ذلك ذكر كلم�ت و�ال�ست�سه�د ب�أبي�ت �قت�س�ه� �ل�سب�ب 
�أر�ه من �لتع�سب و�ملن�ف�سة على م� لي�ش يل فيه  و�لن�س�ط و��ستع�ل �لغ�سب مل� 
�إيّل من �لع�مة و�خل��سة، و�نثي�ل �مل�ستفتني  �ختي�ر، ف�إن ورود �سوؤ�الت �ل�س�ئلني 
�لطلبة  نبالء  �جتم�ع  وكذلك  �حتي�ل.  وال  مني  ب�سعي  يكن  من كل جهة مل 
لدّي و�أخذهم عني وتعدد درو�سهم عندي لي�ش يل فيه حيلة وال هو من جهتي، 
فك�ن هذ� �ل�سنع منهم يحملني على جم�وبتهم مب� ال يعجبني بعد �ل�سحو من 
ب�سو�ب،  لي�ش  �أو  حق  غري  لكونه  ال  �ل�سب�ب،  رقدة  من  و�لقي�م  �حلد�ثة  �سكر 
ف�إذ�  �ملق�م،  هذ�  ين��سب  ال  م�  �خل�س�م  و�سو�رم  �ملالم  �سه�م  من  فيه  لكون  بل 
ك�ن هذ� يف �مل�سرتكني يف �لتدري�ش و�الإفت�ء، وهم� خ�رج�ن عن من��سب �لدني�؛ 
الأنهم� يف دي�رن� ال يق�بالن ب�سيء من �لدني� ال من �سلط�ن وال من غريه من نوع 
�لتي هي  �أو  و�لدني�،  �لدين  له� مدخل يف  �لتي  ب�لرئ��س�ت  ب�لك  فم�  �الإن�س�ن، 
خ��سة ب�لدني� متمح�سة له�، ف�إنه ال �سك �أن �لتن�ف�ش بني �أهله� �أهم من �لرئ��س�ت 
�أن  �لدينية �ملح�سة �لتي مل ت�سب ب�سيء من �سو�ئب �لدني�، فينبغي للمن�سف 
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ال يغفل عن هذ� �ل�سبب، ف�إن �لنف�ش قد تنقب�ش عن كالم من ك�ن من�ف�ًس� يف 
�. وقد يح�سل مع �لن�ظر فيه زي�دة على جمرد  رتبة، مع�ر�ًس� يف ف�سيلة و�إن ك�ن حقًّ
لل�سو�ب،  ودفع  للحق  مع�ر�سة  فيه  م�  بقلمه  يحرر  �أو  بل�س�نه  فيتكلم  �النقب��ش 
فيكون موؤثًر� حلمية �جل�هلية وع�سبية  �لط�غوت على �ل�سريعة �ملطهرة، وكفى بهذ� 

ف�إنه من �خلذالن �لبنّي، ن�س�أل �هلل �لهد�ية �إىل �سبيل �لر�س�د.

]اأحد ع�شر: اختلف قواعد ومناهج البحث يف اأ�شول الفقه والتبا�شها مبا لي�ض 
فيها[

�ملتم�سك  وبني  به�  �أ�سيب  من  بني  �حل�ئلة  �لتع�سب  �أ�سب�ب  ومن 
مو�د  هي  �لتي  �لعلوم  من  ب�سيء  �لبحت  �لر�أي  من  هو  م�  �لتب��ش  ب�الإن�س�ف: 
�الجته�د، وكثرًي� م� يقع ذلك يف �أ�سول �لفقه، ف�إنه قد �ختلط فيه� �ملعروف ب�ملنكر 
و�ل�سحيح ب�لف��سد و�جليد ب�لرديء، فرمب� يتكلم �أهل هذ� �لعلم على م�س�ئل من 
م�س�ئل �لر�أي ويحررونه� ويقررونه�، ولي�ست منه يف �سيء وال تعلق له� به بوجه، 
�مل�س�ئل  �إليه�  فريد  منه  �أنه�  فيعتقد  �مل�س�ئل  تلك  �إىل  �لعلم  لهذ�  �لط�لب  في�أتي 
�ملب�حث،  من  كثري  يف  به�  ويعمل  �الأدلة،  تع�ر�ش  عند  �إليه�  ويرجع  �لفروعية، 
ز�عًم� �أنه� من �أ�سول �لفقه، ذ�هاًل عن كونه� من علم �لر�أي، ولو علم بذلك مل 
يقع فيه وال ركن �إليه، فيكون هذ� و�أمث�له قد وقعو� يف �لتع�سب وف�رقو� م�سلك 
�الإن�س�ف، ورجعو� �إىل علم �لر�أي وهم ال ي�سعرون ب�سيء من ذلك وال يفطنون 



107107

به، بل يعتقدون �أنهم مت�سبثون ب�حلق متم�سكون ب�لدليل و�قفون على �الإن�س�ف 
هذه  غب�ر  من  وينجو  �لدقيقة  هذه  من  ي�سلم  من  وقّل  �لتع�سب.  عن  خ�رجون 
ت�أثريه  و�أ�سد  �سرره  و�أعظم  ذلك  �أخطر  وم�  �لقليل،  من  �أقل  هم  بل  �الأع��سري، 

و�أكرث وقوعه و�أ�سرع نف�قه على �أهل �الإن�س�ف و�أرب�ب �الجته�د.

ف�إن قلت: �إذ� ك�ن هذ� �ل�سبب كم� زعمت من �لغمو�ش و�لدقة ووقوع 
كثري من �ملن�سفني فيه وهم ال ي�سعرون، فم� �أحقه ب�لبي�ن و�أواله ب�الإي�س�ح و�أجدره 

ب�لك�سف حتى يتخل�ش عنه �لو�قعون فيه وينجو منه �ملته�فتون �إليه.

رجوًع�  �لعرب  لغة  �إىل  ر�جًع�  �لفقه  �أ�سول  من  ك�ن  م�  �أن  �علم  قلت: 
ظ�هًر� مك�سوًف� كبن�ء �لع�م على �خل��ش، وحمل �ملطلق على �ملقيد ورد �ملجمل 
�إىل �ملبنّي، وم� يقت�سيه �الأمر و�لنهي ونحو هذه �الأمور، ف�لو�جب على �ملجتهد �أن 
يبحث عن مو�قع �الألف�ظ �لعربية، ومو�رد كالم �أهله� وم� ك�نو� عليه يف مثل ذلك، 
فم� و�فقه فهو �الأحق ب�لقبول و�الأوىل ب�لرجوع �إليه، ف�إذ� �ختلف �أهل �الأ�سول يف 
�سيء من هذه �ملب�حث ك�ن �حلق بيد من هو �أ�سعد بلغة �لعرب، هذ� على فر�ش 
عدم وجود دليل �سرعي يدل على ذلك، ف�إن وجد فهو �ملقدم على كل �سيء، 
و�إذ� �أردت �لزي�دة يف �لبي�ن و�لتكثري من �الإي�س�ح ب�سرب من �لتمثيل وطرف من 
�لت�سوير، ف�علم �أنه قد وقع �خلالف يف �أنه هل ُيبنى �لع�م على �خل��ش مطلًق� �أو 
م�سروًط� ب�سرط �أن يكون �خل��ش مت�أخًر�؟ ووقع �خلالف يف �أنه هل ُيحمل �ملطلق 
على �ملقّيد مع �ختالف �ل�سبب �أم ال؟ ووقع �خلالف يف معنى �الأمر �حلقيقي، 
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هل هو �لوجوب �أو غريه؟ ووقع �خلالف يف معنى �لنهي �حلقيقي هل هو �لتحرمي 
�أو غريه؟ 

ف�إذ� �أردت �لوقوف على �حلق يف بحث من هذه �الأبح�ث، ف�نظر يف �للغة 
�لعربية و�عمل على م� هو مو�فق له� مط�بق مل� ك�ن عليه �أهله�، و�جتنب م� خ�لفه� 
ف�إن وجدت م� يدل على ذلك من �أدلة �ل�سرع كم� تقف عليه يف �الأدلة �ل�سرعية 
من كون �الأمر يفيد �لوجوب و�لنهي، يفيد �لتحرمي، ف�مل�س�ألة �أ�سولية لكونه� ق�عدة 
�، كم� �أن م� ي�ستف�د من �للغة من �لقو�عد �لكلية  كلية �سرعية لكون دليله� �سرعيًّ
�ملفهوم  وم�س�ئل  �لن�سخ  م�س�ئل  من  ي�س�بهه�  وم�  �ملب�حث  فهذه  لغوية،  �أ�سولية 
و�ملنطوق �لر�جعة �إىل لغة �لعرب �مل�ستف�دة منه� على وجه يكون ق�عدة كلية هي 
�لعلم  هو  مرجوحه�  من  ر�جحه�  به  يعرف  �لذي  له�  و�ملرجع  �الأ�سول،  م�س�ئل 
�لذي هي م�ستف�دة منه م�أخوذة من مو�رده وم�س�دره، و�أم� مب�حث �لقي��ش فغ�لبه� 
من بحث �لر�أي �لذي ال يرجع �إىل �سيء مم� تقوم به �حلجة، وبي�ن ذلك �أنهم جعلو� 
�ل�سرع،  �إىل  ر�جًع�  ك�ن  م�  �إال  منه�  ب�سيء  �حلجة  تقوم  ال  ع�سرة  م�س�لك  للعلة 
�أو م� ك�ن معلوًم� من لغة �لعرب ك�الإحل�ق مب�سلك  �لعلة،  كم�سلك �لن�ش على 

�إلغ�ء �لف�رق، وكذلك قي��ش �الأوىل �مل�سمى عند �لبع�ش بفحوى �خلط�ب. 

و�أم� �ملب�حث �لتي يذكره� �أهل �الأ�سول يف مق��سده كم� فعلوه يف مق�سد 
�لكت�ب ومق�سد �ل�سنة و�الإجم�ع، فم� ك�ن من تلك �ملب�حث �لكلية م�ستف�ًد� من 
�أدلة �ل�سرع فهو �أ�سويل �سرعي، وم� ك�ن م�ستف�ًد� من مب�حث �للغة فهو �أ�سويل 



109109

�لر�أي �لذين كررن� عليك  لغوي، وم� ك�ن م�ستف�ًد� من غري هذين فهو من علم 
�لتي هي من حم�ش  �لكتب �الأ�سولية  �ملق��سد �ملذكورة يف  �لتحذير منه، ومن 

�لر�أي �ال�ستح�س�ن، و�ال�ست�سح�ب، و�لتالزم.

و�أم� �ملب�حث �ملتعلقة ب�الجته�د و�لتقليد و�سرع من قبلن� و�لكالم على 
وم�  فهو حق،  منه�  �ل�سرع  �نته�ش عليه دليل  فم�  �سرعية  �ل�سح�بة، فهي  �أقو�ل 

خ�لفه ب�طل.

و�أم� �ملب�حث �ملتعلقة ب�لرتجيح، ف�إن ك�ن �ملرجح م�ستف�ًد� من �ل�سرع فهو 
�سرعّي، و�إن ك�ن م�ستف�ًد� من علم من �لعلوم �ملدونة ف�العتب�ر بذلك �لعلم ف�إن 
�إال  له  و�إن ك�ن ال مدخل  ف�إنه مقبول،  �للغة،  ك�ن له مدخل يف �لرتجيح كعلم 

ملجرد �لدعوى كعلم �لر�أي، ف�إنه مردود.

و�إذ� تقرر هذ� ظهر لك منه ف�ئدت�ن، �الأوىل: �إر�س�دك �إىل �أن بع�ش م� دونه 
�أهل �الأ�سول يف �لكتب �الأ�سولية لي�ش من �الأ�سول يف �سيء، بل هو من علم 

�لر�أي �لذي هو عن �ل�سرع وم� يتو�سل �إليه به من �لعلوم مبعزل.

�لف�ئدة �لث�نية: �إر�س�دك �إىل �لعلوم �لتي ت�ستمد منه� �مل�س�ئل �ملدونة يف 
�الأ�سول، لرتجع �إليه� عند �لنظر يف تلك �مل�س�ئل، حتى تكون على ب�سرية وي�سفو 

لك هذ� �لعلم ويخل�ش عن �سوب �لكذب.

 الأ�شباب املوؤدية اإىل التع�شب واإىل اخلروج عن دائرة الإن�شاف
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ف�إن قلت: �إذ� ك�ن �الأمر كم� ذكرته فم� تقول فيم� يزعمه �أهل �الأ�سول 
من �أنه ال يقبل يف �إثب�ت م�س�ئله �إال �الأدلة �لقطعية.

قلت: هذه دعوى منهم يكذبه� �لعمل ويدفعه� م� دّونوه يف هذ� �لعلم 
من �أدلة م�س�ئله.

و�لعربية  �لكالم  من  عندهم  �لعلم  هذ�  ��ستمد�د  ك�ن  �إذ�  قلت:  ف�إن 
و�الأحك�م كم� �سرحو� به فلي�ش ذلك دعوى جمردة، ف�إنهم قد �سرحو� يف علم 
�لكالم ب�أنه ال يقبل يف �إثب�ت م�س�ئله �إال �الأدلة �لقطعية، و�سرحو� يف �لكالم على 
نقل �للغة �أنه� ال تثبت ب�الآح�د، و�إذ� ك�ن م� منه �ال�ستمد�د مثبًت� برب�هني قطعية 

ك�ن م� ��ستمد منه مثله يف ذلك.

علم  �أم�  بع�ش،  فوق  بع�سه�  وظلم�ت  دعوى  على  دعوى  هذه  قلت: 
�لكالم فغ�لب م�س�ئله مبنية على جمرد �لدع�وى على �لعقل �لتي هي ك�سر�ب 
و�أم�  هذ�،  �إىل  �الإ�س�رة  قدمن�  وقد  �سيًئ�،  يجد  �لهد�ية مل  ط�لب  �إذ� ج�ءه  بقيعة 
م� ك�ن من م�س�ئله م�أخوًذ� من �ل�سرع فهي م�س�ئل �سرعية وال فرق بني �سرعي 
و�سرعي من هذه �حليثية. و�أم� �للغة فقد وقع �خلالف بني �أهل �لعلم، هل ي�سرتط 
�ل�سرط،  يثبت هذ�  بيد من مل  �أم ال، و�حلق  متو�تًر�  �لنقل  �أن يكون  �إثب�ته�  يف 
ف�إن �س�بق �مل�ستغلني بنقل لغة �لعرب والحقهم قد ر�أين�هم يثبتونه� ملجرد وجود 
�حلرف يف بيت من �أبي�ت �سعر�ئهم، وكلمة من كلم�ت بلغ�ئهم، ومن �أنكر هذ� 

فهو مك�بر ال ي�ستحق تطويل �لكالم معه.



و�إذ� قد �نتهى بن� �لكالم يف بي�ن �الأ�سب�ب �مل�نعة من �الإن�س�ف �إىل هذه 
�لغ�ية، وتغلغل بن� �لبحث �إىل ذكر م� ذكرن�ه من تلك �لدق�ئق �لتي ينبغي لكل 
ع�مل ومتعلم �أن تكون ن�سب عينيه يف �إقد�مه و�إحج�مه، و�أن تكون ث�بتة يف ت�سوره 
يف جميع �أحو�له، وم� �أحقه� بذلك، و�أواله� ب�حلر�ش على م� هن�لك. ف�إنه� فو�ئد 
ال توجد يف كت�ب، وفر�ئد ال يخلو �أكرثه� عن قوة كثري من �ملر�سدين �ملحققني 

و�إن ح�ل بينهم وبني �إبر�زه� �إىل �لفعل حج�ب.

فلنتكلم �الآن على م� ينبغي لط�لب �لعلم �أن يتعلمه من �لعلوم:

�ملق��سد  وتتب�ين  �ل�س�أن،  هذ�  �ملط�لب يف  تتف�وت  ك�نت  مل�  �إنه�  ف�أقول: 
بتف�وت همم �لط�لبني و�أغر��ش �لق��سدين، فقد ترتفع همة �لبع�ش منهم فيق�سد 
�إم�ًم�  حت�سيله�  عند  يكون  ومقدم�ته،  �ل�سرع  لعلم  �لطلب  يف  مرتبة  �إىل  �لبلوغ 
مرجوًع� �إليه م�ستف�ًد� منه م�أخوًذ� بقوله مدر�ًس� مفتًي� م�سنًف�، وقد تق�سر همته عن 
هذه �لغ�ية فتكون غ�ية مق�سده ومعظم مطلبه ونه�ية رغبته �أن يعرف م� طلبه منه 

]الف�شل الثاين[

]طبقات/ فئات املتعلمني

وما ينبغي اأن يتعلمه طالب كل فئة من العلوم[
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�لتكليف و�لو�سع على وجه ي�ستقل فيه بنف�سه، وال يحت�ج  �أحك�م  �ل�س�رع من 
�إىل غريه من دون �أن يت�سور �لبلوغ �إىل م� ت�سوره �أهل �لطبقة �الأوىل من تعدي 
فو�ئد مع�رفهم �إىل غريهم، و�لقي�م يف مق�م �أك�بر �الأئمة ونح�رير هذه �الأمة. وقد 
يكون نه�ية م� يريده وغ�ية م� يطلبه �أمًر� دون �أهل �لطبقة �لث�نية، وذلك كم� يكون 
من جم�عة يرغبون �إىل �إ�سالح �أل�سنتهم وتقومي �أفه�مهم مب� يقتدرون به على فهم 
مع�ين م� يحت�جون �إليه من �ل�سرع وعدم حتريفه وت�سحيفه وتغيري �إعر�به من دون 
ق�سد منهم �إىل �ال�ستقالل. بل يعزمون على �لتعويل على �ل�سوؤ�ل عند عرو�ش 

�لتع�ر�ش و�الحتي�ج �إىل �لرتجيح.

فهذه ثالث طبق�ت للطلبة من �ملت�سرعني �لط�لبني لالطالع على م� ج�ء 
يف �لكت�ب و�ل�سنة، �إم� كالًّ �أو بع�ًس� بح�سب �ختالف �ملق��سد وتف�وت �ملط�لب.

وَثمَّ طبقة ر�بعة: يق�سدون �لو�سول �إىل علم من �لعلوم �أو علمني �أو �أكرث 
لعر�ش من �الأعر��ش �لدينية و�لدنيوية من دون ت�سور �لو�سول �إىل علم �ل�سرع. 
�لنظر  ث�قب  �لفهم  قوي  �لرغبة  �س�دق  ك�ن  ملن  وينبغي  �أربع،  �لطبق�ت  فك�نت 
عزيز �لنف�ش �سهم �لطبع ع�يل �لهمة �س�مي �لغريزة �أن ال ير�سى لنف�سه ب�لدون، 
وال يقنع مب� دون �لغ�ية، وال يقعد عن �جلد و�الجته�د �ملبلغني له �إىل �أعلى م� ير�د 
�لغ�ية يف  بدون  تر�سى  ال  �لعلية،  و�لهمم  �الأبية،  �لنفو�ش  ف�إن  ي�ستف�د  م�  و�أرفع 

�ملط�لب �لدنيوية من ج�ه �أو م�ل �أو رئ��سة �أو �سن�عة �أو حرفة حتى ق�ل ق�ئلهم:
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وق�ل �آخر م�سرًي� �إىل هذ� �ملعنى:

وق�ل �آخر:

وقد ورد هذ� �ملعنى كثرًي� يف �لنظم و�لنرث وهو �ملطلب �لذي تن�سط 
�الأمور  �س�أنهم يف  و�إذ� ك�ن هذ�  �لعلية،  �لنفو�ش  وتقبله  �ل�سريفة،  �لهمم  �إليه 
�لدنيوية �لتي هي �سريعة �لزو�ل قريبة �ال�سمحالل، فكيف ال يكون ذلك 
من مط�لب �ملتوجهني �إىل م� هو �أ�سرف مطلًب� و�أعلى مك�سًب� و�أرفع مر�ًد� و�أجل 
خطًر� و�أعظم قدًر� و�أعود نفًع� و�أمت ف�ئدة؟! وهي �ملط�لب �لدينية مع كون �لعلم 
�ملق�سود، وهو �خلرب  و�أكمله� يف ح�سول  و�أجله�  و�أواله� بكل ف�سيلة  �أعاله� 
�الأخروي، ف�إن �هلل �سبح�نه قد قرن �لعلم�ء يف كت�به بنف�سه ومالئكته فق�ل: 
نثٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤمث  ]�آل عمر�ن/ 8)[. 

َمُروِم �َشَرٍف  يف  َغاَمْرَت  اإَِذا 
َحِقـــرِي اأَْمٍر  يف  املَْوِت  فَطْعُم 

النُِّجوِم ُدوَن  مِبَا  َتْقَنـــــع  َفَل 
َعِظيِم اأَْمٍر  يف  املَْوِت  كَطْعِم 

ُمَطاًعا َمِلًكا  َتُكـــــْن  مَل  اإذا 
َجِميًعا ْنَيا  الدُّ َتِلْك  مَل  واإِْن 
وُن�ْشٍك ُمْلٍك  ِمْن  �َشْيئان  ُهَما 

ُمِطيَعا اِلِقه  خِلَ َعْبًدا  فُكْن 
َجِميَعا َفاْتُرْكَها  َتْهَواه  َكَما 
َرِفيَعا �َشـــــَرًفا  الَفَتى  ُيِنيَلن 

ِرُب النَّجُم ُدوَنه حِلَماِمفاإّما َمَكـــاًنا َي�شْ بـــاكًيا  اأو  �ُشــــَراِدَقه 

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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وق�سر �خل�سية له �لتي هي �سبب �لفوز لديه عليهم، فق�ل:  نثۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉمث ]ف�طر/ 28[. و�أخرب عب�ده ب�أنه يرفع علم�ء �أمته درج�ت، 
فق�ل:  نثمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتمث  ]�ملج�دلة/ ))[. 
و�أخربن� ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - ب�أن )�لعلم�ء ورثة �الأنبي�ء). 
ون�هيك بهذه �ملزية �جلليلة، و�ملنقبة �لنبيلة، ف�أكرم بنف�ش تطلب غ�ية �ملط�لب، 
يف �أ�سرف �ملك��سب، و�أحبب برجل �أر�د من �لف�س�ئل م� ال تد�نيه ف�سيلة، وال 
�الأوىل  �لطبقة  �أهل  يت�سوره  م�  بعد  فلي�ش  تق�ربه مكرمة،  منقبة، وال  ت�س�ميه 
�لع�جلة  خري  من  ظفرو�  فقد  ت�سوروه  �لذي  �لوجه  على  ن�لوه  ف�إن  مت�سور، 
ون�ل  �سنيعهم  �سنع  من  �إال  به  يظفر  ال  مب�  و�الآخرة  �لدني�  و�سرف  و�الآجلة 
وبينه ح�ئل،  بينهم  و�إن �خرتمهم دونه خمرتم، وح�ل  مب�لغهم،  وبلغ  نيلهم، 
عنه  منعته  �إن  عظيًم�  �أمًر�  ور�م  طلب ج�سيًم�  من  على  ولي�ش  �أعذرو�،  فقد 
�ملو�نع و�سرفته عنه �ل�سو�رف من ب�أ�ش، وم� �أح�سن م� ق�له �ل�سريف �لر�سي 

�ملو�سوي:

وكنت يف �أي�م �لطلب وع�سر �ل�سب�ب قد نظمت ق�سيدة يف هذ� �ملعنى 
على هذ� �لنمط، �أذكر منه� �الآن �أبي�ًت� هي:

ْعَبة �شَ اأَْرَكَبها  اأَْن  ُبـــــــدَّ  ل 
دى بالرَّ َتْنَثِني  اأو  اأُْجِهــــــُدَها 
َفا�ْشَتَفى املَُنى  َناَل  َفًتى  اإّما 

َوَقاح ُغَلٍم  َتَْت  َوَقاَحــــًة 
ِبالنََّجاح اأو  لَت  اأَمَّ اّلِذي  ُدوَن 
اح َفا�ْشرَتَ َدى  الرَّ َذاَق  بطًل  اأَْو 
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في� �أيه� �لع�مل �ل�سعلوك، قد ظفرت برتبة �أرفع من رتب �مللوك، ونلت من 
ف�إن كل �ملع�يل  ب�ل�سرف و�أواله�،  �أواله�  �أعاله�، ومن �ملن�قب و�لف�س�ئل  �ملع�يل 
يف  به�  �حل��سل  و�ل�سرف  �لعلمية  �ملع�يل  ب�عتب�ر  فلي�ست  تن�هت  و�إن  �لدنيوية 
ب�لنعيم �الأخروي �لد�ئم  �أواًل وب�لذ�ت �لفوز  ف�إنه يح�سل للع�مل  ورد وال �سدر، 
�ل�سرمدي �لذي ال تعدل منه �لدني� ب�أ�سره� قيد �سوط بل مقد�ر �سوط، ويح�سل 
له ث�نًي� وب�لعر�ش من �سرف �لدني� م� ي�سغر عنده كل �سرف، ويتق��سر دونه كل 
جمد، ويت�س�ءل لديه كل فخر، و�إن من فهم مقد�ر م� يف �لعلوم من �لعلو ك�ن عند 
�ملعي�سة،  و�إن ك�ن مت�س�يق  �مللوك،  رتبة من  و�أجل  و�أعلى حماًل  قدًر�  �أعز  نف�سه 

يركب نعليه ويلب�ش طمريه، وقلت يف هذ� �ملعنى من �أبي�ت:     

�إذ�  ف�إنك  �الأوىل،  �لطبقة  �أهل  �أن تكون من  �لط�لب على  �أيه�  ف�حر�ش 
ترقيت من �لبد�ية �لت�سورية، �إىل �لعلة �لغ�ئية، �لتي هي �أول �لفكر و�آخر �لعمل، 

َوَقد ِرَحايل  رُي  ال�شَّ اأَْتَعَب  َقْد 
ِمْن َفاَز  َمْن  الَعْتَب  َيَهاُب  َفَما 
ِباملَُنى َظِفَرْت  ا  َفَلمَّ �َشــــــَعى 

ُتَراح اأن  الَوَحى)1(  َبْعَد  َلَها  اآن 
ِبالنََّجـــــــــاح تـــــه  اأُْمنيَّ َغاَيِة 
اح وا�ْشرَتَ ا  الَع�شَ اأَْلَقـــــى  َيِيُنه 

))) �لوحى: �ل�سري بعجلة. )م).

َقْد ُكْنُت َذا ِطْمَرْين اأَْمَرُح يف الُعَل
هًدا َفاأَْطُلُب ِرْفَعًة طَّ َما ُكْنُت ُم�شْ

املَْيَداِن ِبَجاِنب  الأََغـــّر  َمَرح 
�َشاِنـي �ُشْهَرَة  فاأُِريُد  َخاِمًل  اأَْو 

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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كنت فرد �لع�مل، وو�حد �لدهر، وقريع �لن��ش، وفخر �لع�سر، ورئي�ش �لقرن، و�أي 
وعن  �هلل  عن  دينك  ت�أخذ  و�أنت  فخرك،  يد�ين  فخر  �أو  �سرفك،  ي�س�مي  �سرف 
ر�سوله، ال تقلد يف ذلك �أحًد�، وال تقتدي بقول رجل، وال تقف عند ر�أي، وال 
تخ�سع لغري �لدليل، وال تعّول على غري �لن�ش. هذه و�هلل رتبة ت�سمو على �ل�سم�ء، 
ومنزلة تتق��سر عنده� �لنجوم، فكيف بك �إذ� كنت مع هذه �ملزية مرجًع� يف دين 
�هلل ملج�أ لعب�د �هلل، مرتجًم� لكت�ب �هلل و�سنة ر�سول �هلل، يدوم لك �الأجر وي�ستمر 
لك �لنفع ويعود لك �خلري و�أنت بني �أطب�ق �لرثى، ويف عد�د �ملوتى، بعد مئني 
من �ل�سنني، وال يحول بينك وبني هذ� �ملطلب �ل�سريف م� تن�زعك نف�سك �إليه 
من مط�لب �لدني� �لتي تروقه� وتود �لظفر به�، ف�إنه� ح��سلة لك على �لوجه �لذي 
�لعلمية،  �لرتبة  �إليه من  �أر�سدتك  مل�  بعد حت�سيلك  تريد،  �لذي  و�ل�سبيل  حتب، 
وتكون �إذ ذ�ك خمطوبً� ال خ�طًب� ومطلوبً� ال ط�لًب�. وعلى فر�ش �أنه� تكدي عليك 
�ملط�لب وتع�ندك �الأ�سب�ب فل�ست تعدم �لكف�ف �لذي ال بد لك منه، فم� ر�أين� 
�أو مل  �نك�سفت عورته عرًي�،  �أعوزه �حل�ل حتى  وال متعلًم� م�ت جوًع� وال  ع�مل�ً 
ه، ومنزاًل ي�سكنه، ولي�ش �لدني� �إال هذه �الأمور، وم� عد�ه� ف�سالت  يجد مكًن� ُيِكنُّ

م�سغلة لالأحي�ء مهلكة لالأمو�ت.

ْعَدُم ُقوتا       واإَِذا ِمّت َل�ْشــــــُت اأُْعَدُم َقرْبا اأََنا اإِْن ِع�ْشُت َل�ْشُت اأُ

وعلى �لع�قل �أن يعلم �أنه لن ي�سيبه �إال م� كتبه �هلل له، وال يعدوه م� قّدره 
له، و�أنه قد فرغ من �أمر رزقه �لذي فر�سه �هلل له، فال �لقعود ي�سده، وال �ل�سعي 
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و�إتع�ب �لنف�ش يوجب �لو�سول �إىل م� مل ي�أذن به �هلل. وهذ� معلوم من �ل�سرع 
قد تو�فقت عليه �سر�ئح �لكت�ب و�ل�سنة، وتط�بقت عليه �ل�سر�ئع، و�إذ� ك�ن �الأمر 
هكذ� فم� �أحق هذ� �لنوع �لع�قل من �حليو�ن �لذي د�رت رحى �لتكليف عليه، 
ونيطت �أ�سب�ب �خلري و�ل�سر به، �أن ي�ستغل بطلب م� �أمره �هلل بطلبه، وحت�سيل م� 
�أمره به من ط�عته، و�النته�ء عم� نه�ه عنه  خلقه �هلل لتح�سيله، وهو �المتث�ل مل� 
ي�سغل  �أن  به عنده  ويفوز  �إليه  ويقربه  يريده �هلل منه  م�  �أعظم  من مع��سيه، ومن 
لعب�ده،  �هلل  �سرعه�  �لتي  �ل�سريعة  هذه  معرفة  طلب  يف  �أوق�ته  وي�ستغرق  نف�سه 
وينفق �س�ع�ته يف حت�سيل هذ� �الأمر �لذي ج�ءت به ر�سل �هلل �إىل عب�ده ونزلت به 
مالئكته، ف�إن جميع م� يريده �هلل من عب�ده ع�جاًل و�آجاًل وم� وعدهم به من خري 
و�سر قد �س�ر يف هذه �ل�سريعة، ف�أكرم برجل ت�قت نف�سه عن �أن يكون عبد بطنه 
�إىل �أن يكون عبد دينه، حتى ين�له على �لوجه �الأكمل، ويعرفه على �لوجه �لذي 
�أر�ده �هلل منه، وير�سد �إليه من عب�ده من �أر�د له �لر�س�د، ويهدي به من ��ستحق 

�لهد�ية.

 ف�نظر �أعزك �هلل كم �لفرق بني �لرجلني، وت�أمل قدر م�س�فة �لتف�وت بني 
�الأمرين، هذ� ي�ستغرق جميع �أوق�ته وينفق كل �س�ع�ته يف حت�سيل طع�مه و�سر�به 
ب�سعي غري هذ�  يق�بله  وهذ�  �أو وقف،  �سعى  قعد،  �أو  ق�م  منه  بد  وم� ال  وملب�سه 
�ل�سعي وعمل غري ذلك �لعمل، فينفق �س�ع�ته وي�ستغرق �أوق�ته يف طلب م� ج�ء 
عن �هلل وعن ر�سوله، من �لتك�ليف �لتي كلف به� عب�ده، وم� �أذن به من �إبالغه 

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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�إليهم من �أمور دني�هم و�أخر�هم لينتفع بذلك ثم ينفع به من �س�ء �هلل من عب�ده، 
ويبلغ �إليهم حجة �هلل ويعرفهم �سر�ئعه. فلقد تع�ظم �لفرق بني �لنوعني، وتف�وت 
تف�وًت� يق�سر �لتعبري عنه ويعجز �لبي�ن له، �إال على وجه �الإجم�ل ب�أن يق�ل: �إن 
قد  منهم�  و�حد  الأن كل  ب�ملالئكة؛  و�الآخر  ب�لدو�ب،  �لتحق  قد  �لنوعني  �أحد 
�سعى �سعًي� �س�به من �لتحق به، ف�إن �لد�بة ي�ستعمله� م�لكه� يف م�س�حله، ويقوم 
بطع�مه� و�سر�به� وم� يحت�ج �إليه، ومع هذ� فمن نظر يف �الأمر بعني �لب�سرية، وت�أمله 
حق �لت�أمل، وجد عي�ش من �سغل نف�سه ب�لط�عة وفّرغه� للعلم ومل يلتفت �إىل م� 
تدعو �إليه �حل�جة من �أمر دني�ه �أرفه، وح�له �أقوم، و�سروره �أمت، وتلك حكمة �هلل 

�لب�لغة �لتي يتبني عنده� �أنه لن يعدو �ملرء م� قدر له، ولن يفوته م� ك�ن يدركه. 

غري  به يف  م�سرح  �ل�سريعة  ث�بت يف  ذكرن�ه  �لذي  �ملعنى  هذ�  �أن  وكم� 
ق�ل  �أمته، حتى  وعت�ة  عب�ده  من  �جلب�برة  ل�س�ن  على  �هلل  �أجر�ه  قد  منه�  موطن 
كف�ن�  �هلل  �إن  �لن��ش  �أيه�  معن�ه:  م�  بع�ش خطبه  �لثقفي يف  يو�سف  بن  �حلج�ج 
�أمر �لرزق و�أمرن� ب�لعب�دة ف�سعين� مل� كفين�ه، وتركن� �ل�سعي للذي �أمرن� به، فليتن� 
�أمرن� بطلب �لرزق وكفين� �لعب�دة حتى نكون كم� �أر�ده �هلل من�. هذ� معنى كالمه 
ال لفظه. فلم� بلغ كالمه هذ� بع�ش �ل�سلف �ملع��سرين له ق�ل: �إن �هلل ال يخرج 
�لف�جر من هذه �لد�ر ويف قلبه حكمة ينتفع به� �لعب�د �إال �أخرجه� منه و�إن هذ� 
مم� �أخرجه من �حلج�ج، ف�نظر هذ� �جلب�ر كيف مل يخف عليه هذ� �الأمر مع م� هو 
فيه من �لتجرب و�سفك �لدم�ء وهتك �حلرم و�لتجروؤ على �هلل وعلى عب�ده وتعدي 
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حدوده. فم� �أحقه ب�أن ال يخفى على من هو �ألني منه قلًب� و�أقل منه ظلًم� و�أخف 
منه جترًب�، و�أقرب منه من خري، و�أبعد منه من �سر، و�إن من ت�سور هذ� �الأمر حق 
ج�سيًم�  �لفو�ئد  من  به  ون�ل  عظيًم�  �نتف�ًع�  به  �نتفع  ينبغي  كم�  وتعقله  �لت�سور 
و�لهد�ية بيد �له�دي جل جالله وتقد�ست �أ�سم�وؤه. و�إّن حل�سن �لنية و�إخال�ش 
طلبة  من  �أموره  بع�ش  عليه  تعك�ست  فمن  �ملعنى،  هذ�  عظيًم� يف  ت�أثرًي�  �لعمل 
�لعلم، �أو �أْكَدت عليه مط�لبه وت�س�يقت مق��سده فليعلم �أنه بذنبه �أ�سيب، وبعدم 
�إخال�سه عوقب، �أو �أنه �أ�سيب ب�سيء من ذلك حمنة له و�بتالء و�ختب�ًر� لينظر 
كيف �سربه و�حتم�له، ثم يفي�ش عليه بعد ذلك من خز�ئن �خلري وخم�زين �لعط�ي� 
يف م� مل يكن بح�سب�ن، وال يبلغ �إليه ت�سور، فليع�ش على �لعلم بن�جذه، وي�سد 
ن�ئل  �لذي ذكرن�،  �ملنزل  �إىل  ف�إنه ال حم�لة و��سل  به �سدره،  عليه يده، وي�سرح 

للمرتبة �لتي بّين�. 

ق�ل:  ف�إنه  �أفالطون  �حلكيم  عن  �لعلم  �أهل  بع�ش  م� حك�ه  �أح�سن  وم� 
�لف�س�ئل ُمرة �الأو�ئل حلوة �لعو�قب، و�لرذ�ئل حلوة �الأو�ئل ُمرة �لعو�قب. وقد 
�سدق ف�إن من �سغل �أو�ئل عمره وعنفو�ن �سب�به بطلب �لف�س�ئل ال بد له �أن يفطم 
نف�سه عن بع�ش �سهو�ته� ويحب�سه� عن �الأمور �لتي ي�ستغل به� �أتر�به ومع�رفه من 
�ملالهي وجم�ل�ش �لر�حة و�سهو�ت �ل�سب�ب، ف�إذ� �نتهى �إليه م� هم فيه من تلك 
�للذ�ت و�خلالع�ت وجد يف نف�سه بحكم �ل�سب�ب وحد�ثة �ل�سن وميل �لطبع �إىل 
م� هن�ك مر�رة، و�حت�ج �إىل جم�هدة يرد ج�مح طبعه ومتفلت هو�ه ومتوثب ن�س�طه 

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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ال يتم له �إال ب�إجل�م �سهوته بلج�م �ل�سرب ورب�طه� مبربط �لعفة. وكيف ال يجد مر�رة 
�حلب�ش للنف�ش من ك�ن يف ز�وية من زو�ي� �مل�س�جد ومق�سورة من مق��سر �ملد�ر�ش، 
ال ينظر �إال يف دفرت وال يتكلم �إال يف فن من �لفنون، وال يتحدث �إال �إىل ع�مل �أو 
متعلم، و�أتر�به ومع�رفه من قر�بته وجري�نه وذوي �سنه و�أهل ن�س�أته وبلده يتقلبون يف 
ر�فه �لعي�ش ور�ئق �لق�سف؟ و�إذ� �ن�سم لذلك �لط�لب �إىل هذه �ملر�رة �حل��سلة له 
بعزف �لنف�ش عن �سهو�ته� مر�رة �أخرى هي �إعو�ز �حل�ل و�سيق �ملك�سب وحق�رة 
�لدخل، ف�إنه ال بد �أن يجد من �ملر�رة �ملت�س�عفة م� يعظم عنده موقعه، لكنه يذهب 
عنه ذلك قلياًل قلياًل، ف�أول عقدة تنحل عنه من عقد هذه �ملر�رة عند �أن يت�سور 
م� يوؤول به �الأمر وينتهي �إليه ح�له من �لو�سول �إىل م� قد و�سل �إليه من يجده 
يف ع�سره من �لعلم�ء، ثم تنحل عنه �لعقدة �لث�نية بفهم �ملب�حث وحفظ �مل�س�ئل 
و�إدر�ك �لدق�ئق، ف�إنه عند ذلك يجد من �للذة و�حلالوة م� يذهب بكل مر�رة، ثم 
� و�أحرز منه� ن�سيًب� ودخل يف عد�د �أهل �لعلم ك�ن متقلًب�  �إذ� ن�ل من �ملع�رف حظًّ
يف �للذ�ت �لنف�س�نية �لتي هي �للذ�ت ب�حلقيقة، وال يعدم عند ذلك من �للذ�ت 
فيه� كل من ك�ن من  يتقلب  �لتي  �للذ�ت  و�أحلى من  �أف�سل  م� هو  �جل�سم�نية 
�أتر�به، وهو �إذ� و�زن بني نف�سه �ل�سريفة وبني فرد من مع�رفه �لذين مل ي�ستغلو� مب� 
��ستغل به �غتبط بنف�سه غ�ية �الغتب�ط ووجد من �ل�سرور و�حلبور م� ال يق�در قدره. 

هذ� ب�عتب�ر م� يجده من �للذة �لنف�س�نية عن �أن يجد نف�سه ع�ملة ونف�ش 
مع�رفه ج�هلة، ويزد�د ذلك مب� يح�سل له من لو�زم �لعلم من �جلاللة و�لفخ�مة 



121121

وُبعد �ل�سيت وعظيم �ل�سهرة ونب�لة �لذكر ورفعة �ملحل و�لرجوع �إليه يف م�س�ئل 
�لدين وتقدميه على غريه يف مط�لب �لدني� وخ�سوع من ك�ن يزري عليه وي�ستخف 
مبنزلة  له  ك�نو�  �لدني�  جم�ل�ش  من  جمل�ش  جمعهم  ف�إذ�  ع�سره،  بني  من  مبك�نه 
من  وبلغ  ح�له  تن�هى  �إذ�  ثم  و�لعدم،  �الإفال�ش  من  غ�ية  على  ك�ن  و�إن  �خلدم، 
�حلظ يف �لعلم �إىل مك�ن عليٍّ �نث�ل عليه �لطلبة للعلوم، و�أقبل �إليه �مل�ستفتون يف 
�لدني� ف�ساًل عن غريهم، فيكون عند هذ� عي�سه  �إليه ملوك  �لدين، و�حت�ج  �أمر 
حلًو� حم�ًس�، وعمره مغموًر� ب�للذ�ت �لنف�س�نية و�جل�سم�نية ويرتفع �أمره عن هذه 
�لدرجة �رتف�ًع� ال يق�در قدره �إذ� ت�سور م� له عند �هلل من عظيم �ملنزلة وعلّي �لرتبة 

وعظيم �جلز�ء �لذي هو �ملق�سود �أواًل وب�لذ�ت من علوم �لدين.

وكنت يف �أو�ئل �أي�م طلبي للعلم يف �سن �لبلوغ �أو بعده� بقليل ت�سورت 
م� ذكرته هن� فقلت: 

وقلت �أي�ًس� ر�مًز� �إىل هذ� �ملعنى:

اِبي �َشَدَدُت الأُذَن عن َداِعي التَّ�شَ
ـــِبيَبة َغـــرْيَ َواٍن واأَْنَفْقـــــُت ال�شَّ

يُب َفــــــــَل َداٍع َلـــــَدّي ول جُمِ
املَ�ِشيُب َفْلَيْهَن  يِب  ال�شَّ مِلَجــــــِد 

ٍد َنْ ِلُنُجــــــــوِد  َرْغَبًة  واأُْبِدي 
َقْلِبي اأََقاَم  الَعِقيِق  ِبِ�ِشـَوى  َوَما 

و�َشْوًقا لنِت�َشاِقي ِمْنه ِريَحــــــــا
َحى َبنْي اأَْهَلْيــــه َطِريَحــــا َواأَ�شْ

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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و�أم� كون �لرذ�ئل حلوة �الأو�ئل ُمرة �لعو�قب ف�سدق هذ� غري خ�ف على 
ذي لب، ف�إن من �أر�سل عن�ن �سب�به يف �لبط�الت، وحل ر�بط نف�سه ف�أجر�ه� يف 
�أدرك من �للذة �جل�سم�نية من ذلك بح�سب م� يتفق له منه�،  �للذ�ت،  مي�دين 
وال �سيم� �إذ� ك�ن ذ� م�ل وجم�ل، ولكنه� تنق�سي عنه �للذة وتف�رقه هذه �حلالوة 
�إذ� تك�مل عقله ورجح فهمه وقوي فكره، ف�إنه ال يدري عند ذلك م� يدهمه من 
م�  ثم �حل�سرة على  �قرتفه من مع��سي �هلل،  م�  �لند�مة على  �لتي منه�  �ملر�ر�ت 
فوته من �لعمر يف غري ط�ئل، ثم �لكربة على م� �أنفقه من �مل�ل يف غري حّله، ومل 
يفز من �جلميع ب�سيء، وال ظفر من �لكل بط�ئل. وتزد�د ح�سرته وتتع�ظم كربته 
�إذ� ق��ش نف�سه بنف�ش من ��ستغل بطلب �ملع�يل من �أتر�به يف مقتبل �سب�به، ف�إنه 
وزفر�ت  ب�سف�ته، يف ح�سر�ت متجددة،  و�سف�ته  بذ�ته  ذ�ته  مو�زنة  يز�ل عند  ال 
�إذ� ك�ن بيته يف �لعلم طويل �لدع�ئم، و�سلفه من �ملت�أهلني  مت�س�عدة، وال �سيم� 
لتلك �ملع�يل و�ملك�رم، ف�إنه حينئذ تذهب عنه �سكرة �لبط�لة، وتنق�سع  عنه عم�ية 
�لعري)))  بني  وقد حيل  ف�ت،  م�  ف�ته  وقد  ثقيلة،  بكروب طويلة، وهموم  �جله�لة، 
�للنب))3).  �سيعت  �ل�سيف  و)يف  �لقري�ش)،  دون  �جلري�ش)2)  و)ح�ل  و�لنزو�ن، 
بنّي  فقد  ع�ئدة.  و�أعظم  ف�ئدة،  و�أكرث  �سفقة،  �أربح  �لرجلني  �أي  �هلل  �أعزك  ف�نظر 

�ل�سبح لذي عينني، )و عند �ل�سب�ح يحمد �لقوم �ل�سرى))4).

)))  �لعري: �حلم�ر �الأهلي �أو �لوح�سي. )م).
ة من �جلر�ش وهو �لريق يغ�ش به، وهذ� �ملثل ي�سرب لالأمر يقدر عليه �أخرًي� حني ال ينفع. )م). )2) �جلري�ش: �لغ�سَّ

)3) �ل�سيف �سيعت �للنب: مثل ي�سرب ملن يطلب �سيًئ� قد فوته على نف�سه. )م).
)4) عند �ل�سب�ح يحمد �لقوم �ل�سرى: من �الأمثلة �ل�س�يرة: ي�سرب للرجل يحتمل �مل�سقة رج�ء �لر�حة. )م).
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ولنعد �الآن �إىل بي�ن م� يحت�ج �إليه �أهل تلك �لطبق�ت من �لعلوم، وم� ينبغي لهم 
�أن ي�ستغلو� به فنقول:

]الطبقة الأوىل من حملة العلم[

�أم� �أهل �لطبقة �الأوىل �لتي هي �أرفع مك�نً� و�أعزُّ حمالًّ يرتقي �إليه علم�ء 
وق�سد  �إليه�  �لو�سول  ت�سور  ملن  فينبغي  بي�نه،  قدمن�  م�  ح�سب  على  �ل�سريعة 
�الإدر�ك له� �أن ي�سرع بعلم �لنحو مبتدئً� ب�ملخت�سر�ت كمنظومة �حلريري �مل�سم�ة 
ب�ملُْلَحة و�سروحه�، ف�إذ� فهم ذلك و�أتقنه �نتقل �إىل ك�فية �بن �حل�جب و�سروحه� 
�لعلم  ط�لب  ك�ن  �إذ�  �ليمنية  �لدي�ر  هذه  ب�عتب�ر  هذ�  و�سروحه.  �للبيب  ومغنى 
فيه�، الأنه يجد �سيوخ هذه �مل�سنف�ت وال يجد �سيوخ غريه� من م�سنف�ت �لنحو 
�إال ب�عتب�ر �لوج�دة))) ال ب�عتب�ر �ل�سم�ع، ف�إذ� ك�ن ن��سًئ� يف �أر�ش ي�ستغلون فيه� 
بغري هذه �مل�سنف�ت فعليه ب�ال�ستغ�ل مب� ��ستغل به م�س�ئخ تلك �الأر�ش مبتدئً� مب� 
هو �أقربه� تن�واًل منتهًي� �إىل م� هو �لنه�ية للم�ستغلني بذلك �لفن يف ذلك �لقطر، 
ف�عرف هذ� و�علم �أن م� �أ�سميه ههن� �إمن� هو ب�عتب�ر م� ي�ستغل به �لن��ش يف �لدي�ر 
�ليمنية، فمن ك�ن يف غريه� فلي�أخذ عن �سيوخه� يف كل فن مقد�ًر� يو�فق م� �أذكره 

هن�.

))) �لوج�دة: �لتح�سيل �لذ�تي. )م).

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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و�علم �أنه ال ي�ستغني ط�لب �لعلم �ملت�سور �ملتبحر يف علم �ل�سريعة �لع�زم 
على �أن يكون من �أهل �لطبقة �الأوىل عن �إتق�ن م� ��ستمل عليه �سرح �لر�سي على 
�لك�فية، من �ملب�حث �للطيفة، و�لفو�ئد �ل�سريفة، وكذلك م� يف )مغنى �للبيب) 
من �مل�س�ئل �لغريبة، ويكون ��ستغ�له ب�سم�ع �سروح �ملخت�سر�ت بعد �أن تكون هذه 
�ملخت�سر�ت حمفوظة له حفًظ� ميليه عن ظهر قلبه، ويبديه من طرف ل�س�نه، و�أقل 
�الأحو�ل �أن يحفظ خمت�سًر� منه� هو �أكرثه� م�س�ئل و�أنفعه� فو�ئد، وال يفوته �لنظر 
يف مثل �الألفية البن م�لك و�سروحه�، و�لت�سهيل و�سرحه، و�ملف�سل للزخم�سري، 
و�لكت�ب ل�سيبويه، ف�إنه يجد يف هذه �لكتب من لط�ئف �مل�س�ئل �لنحوية ودق�ئق 

�ملب�حث �لعربية، م� مل يكن قد وجده يف تلك.

�ملنطق  من خمت�سر�ت  على خمت�سر  يطلع  �أن  �ملذكور  للط�لب  وينبغي 
وي�أخذه عن �سيوخه ويفهم مع�نيه بعد �أن يفهم �لنحو بفهم م� يبتدئ به من كتبه 
لي�ستعني بذلك على فهم م� يورده �مل�سنفون يف مطوالت كتب �لنحو ومتو�سط�ته� 
من �ملب�حث �لنحوية. ويكفيه يف ذلك مثل �ملخت�سر �ملعروف ب�إي�س�غوجي)))، �أو 
به من  ينبغي �ال�ستغ�ل  بي�ن م�  �ل�سعد  و�سرح من �سروحهم�، و�سي�أتي  تهذيب 
فن �ملنطق �إن �س�ء �هلل، ولي�ش �ملر�د هن� �إال �ال�ستع�نة مبعرفة مب�حث �لت�سور�ت 
و�لت�سديق�ت �إجم�اًل لئال يعرث على بحث من مب�حث �لعربية من نحو �أو �سرف 
�أهل  �سلكه  �لذي  �لنمط  على  م�سلًك�  �لكت�ب  �س�حب  فيه  �سلك  قد  بي�ن  �أو 

))) �إي�س� غوجي: لفظ يون�ين معن�ه �لكلي�ت �خلم�ش. )م).
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�ملنطق فال يفهمه كم� يقع كثرًي� يف �حلدود و�لر�سوم، ف�إن �أهل �لعربية يتكلمون يف 
ذلك بكالم �ملن�طقة، ف�إذ� ك�ن �لط�لب ع�طاًل عن علم �ملنطق ب�ملرة مل يفهم تلك 

�ملب�حث كم� ينبغي.

م�  �سم�ع  من  فرغ  قد  يكن  مل  و�إن  �لنحو  يف  له  �مللكة  ثبوت  بعد  ثم 
�سمين�ه، ي�سرع يف �ال�ستغ�ل بعلم �ل�سرف ك�ل�س�فية و�سرحه�، و�لريح�نية والمية 
�الأفع�ل. وال يكون ع�ملً� بعلم �ل�سرف كم� ينبغي �إال بعد �أن تكون �ل�س�فية من 
وال  �أبو�به،  وت�سعب  قو�عده  ذيل  وطول  �ل�سرف  فن  م�س�ئل  النت�س�ر  حمفوظ�ته 
يفوته �ال�ستغ�ل ب�سرح �لر�سي على �ل�س�فية بعد �أن ي�ستغل مب� هو �أخ�سر منه من 
�سرحه� ك�سرح �جل�ربردي، ولطف �هلل �لغي�ث، ف�إن فيه من �لفو�ئد �ل�سرفية م� ال 

يوجد يف غريه.

ثم ينبغي له بعد ثبوت �مللكة له نحًو� و�سرًف� و�إن مل يكن قد فرغ من 
خمت�سر  بحفظ  فيبتدئ  و�لبي�ن  �ملع�ين  علم  يف  ي�سرع  �أن  �لفنني،  كتب  �سم�ع 
من خمت�سر�ت �لفن ي�ستمل على مهم�ت م�س�ئله ك�لتلخي�ش و)�سرح �ل�سعد) 
هذ�  حفظ  �إذ�  ف�إنه  وحو��سيه،  �ملطول  و�سرحه  �حلو��سي  من  عليه  وم�  �ملخت�سر 
�ملخت�سر وحقق �ل�سرحني �ملذكورين وحو��سيهم� بلغ �إىل مك�ن من �لفن مكني، 
فقد �أح�طت هذه �جلملة مب� يف موؤلف�ت �ملتقدمني من �سر�ح )�ملفت�ح) ونحوه، و�إذ� 
ظفر ب�سيء من موؤلف�ت عبد �لق�در �جلرج�ين و�ل�سك�كي يف هذ� �لفن فليمعن 

�لنظر فيه ف�إنه يقف يف تلك �ملوؤلف�ت على فو�ئد.

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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�أن ي�ستغل بفنون خمت�سرة قريبة  وينبغي له ح�ل �ال�ستغ�ل بهذ� �لفن 
�مل�أخذ قليلة �ملب�حث، كفن �لو�سع، وفن �ملن�ظرة، ويكفيه يف �الأول ر�س�لة �لو�سع 
و�سرح من �سروحه�. ويف �لث�ين �أدب �لبحث �لع�سدية و�سرح من �سروحه�. وقد 
�الأكر�د من  فو�سل رجل من  �الأخرية  �الأزمنة  �ملن�ظرة يف  م�س�ئل علم  ت�سعبت 
طلبة �لعلم ومعه ر�س�لة و�سرحه� يذكر �أنه� لبع�ش علم�ء �لهند ومل يعرف ��سمه، 
وفيه� من �لفو�ئد و�لتف��سيل م� ال يوجد يف �الآد�ب �لع�سدية و�سروحه� �إال م� هو 
ب�لن�سبة �إليه ك�لرموز. وقد نقله� �لن��ش عنه و�نت�سرت بني علم�ء �سنع�ء، وهي يف 
نحو ثالثة كر�ري�ش م�ستملة على مقدمة وت�سعة مب�حث. وال ي�ستغني ط�لب هذ� 
�لفن عن �إمع�ن �لنظر فيه�، وقد ��ستغلت بهذه �لر�س�لة وق�بلته� معه على ن�سخته 
�لر�س�لة  هذه  عنه  توؤخذ  �أن  �إىل  به  يبلغ  م�  و�ال�ستعد�د  �لفهم  من  له  يكن  ومل 
�لطلب  على  و�الإكب�ب  �ل�سالح  �أهل  من  ك�ن  كونه  مع  ودر�ية،  رو�ية  و�سرحه� 

و�لرغبة يف �لعلم.

�ملت�أخرين  عند  �أي�ًس�  ت�سعبت  فقد  �ملن�ظرة  علم  مب�حث  ت�سعبت  وكم� 
مب�حث )علم �لبديع)، ف�إن �ملوجود يف كتب �ملتقدمني من �أنو�عه �للفظية و�ملعنوية 

دون �أربعني نوًع�، وعند �أهل �لبديعي�ت زي�دة على م�ئة وخم�سني نوًع�.

�حلرم  علم�ء  من   - �لرئي�ش  �أحمد  بن  �لرحمن  عبد  �ل�سيخ  و�أخربين 
�أنه�ه� بع�ش �ملت�أخرين �إىل نحو �سبع م�ئة  �أنه قد  �ملكّي- عند وفوده �إىل �سنع�ء، 
نوع، و�أنه وقف على ر�س�لة �أو منظومة - �ل�سك مني - لبع�ش �ملت�أخرين ت�سمل 
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�أ�سم�ء  له�  �لبديع وذكرت  �أنو�ًع� من  و�أن� بحمد �هلل قد ��ستخرجت  على ذلك، 
��ستملت على  �أبي�ًت�  �لعلم، وذكرت  �أهل هذ�  �لتي ذكره�  �الأ�سم�ء  خ�رجة عن 

ذلك.

ثم ينبغي له �أن يكب على موؤلف�ت �للغة �مل�ستملة على بي�ن مفرد�ته�، 
ك�ل�سح�ح و�لق�مو�ش و�سم�ش �لعلوم و�سي�ء �حللوم وديو�ن �الأدب، ونحو ذلك 
ك�ملوؤلف�ت  خ�سو�ًس�،  �أو  عموًم�  �لعربية  �للغة  بي�ن  على  �مل�ستملة  �ملوؤلف�ت  من 

�ملخت�سة بغريب �لقر�آن و�حلديث.   

خمت�سر�ته  من  خمت�سًر�  فيحفظ  �ملنطق،  بعلم  هذ�  بعد  ي�ستغل  ثم 
ك�لتهذيب �أو �ل�سم�سية، ثم ي�أخذ يف �سم�ع �سروحهم� على �أهل �لفن، ف�إن �لعلم 
وكم�ل  �إدر�ك،  مزيد  �لط�لب  به  ي�ستفيد  ينبغي  �لذي  �لوجه  على  �لفن  بهذ� 
��ستعد�د عند ورود �حلجج �لعقلية عليه، و�أقل �الأحو�ل �أن يكون على ب�سرية عند 
وقوفه على �ملب�حث �لتي يورده� �ملوؤلفون يف علوم �الجته�د من �ملب�حث �ملنطقية، 

كم� يفعله كثري من �ملوؤلفني يف �الأ�سول و�لبي�ن و�لنحو.

خمت�سر�ته  من  خمت�سًر�  يحفظ  �أن  بعد  �لفقه  �أ�سول  بفن  ي�ستغل  ثم 
�أو �لغ�ية. ثم  �أو جمع �جلو�مع  �مل�ستملة على مهم�ت م�س�ئله، كمخت�سر �ملنتهى 
و�سرح  �ملخت�سر،  على  �لع�سد  ك�سرح  �ملخت�سر�ت  هذه  �سروح  ب�سم�ع  ي�ستغل 
�ملحلي على �جلو�مع، و�سرح �بن �الإم�م على �لغ�ية �مل�سمى ب�لهد�ية، وينبغي له 
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�أن يطّول �لب�ع يف هذ� �لفن ويطلع على موؤلف�ت �أهل �ملذ�هب �ملختلفة ك�لتنقيح 
�ملوؤلف�ت  �بن �لهم�م، ولي�ش يف هذه  و)�لتو�سيح) و)�لتلويح) و)�ملن�ر) و)حترير) 
مثل �لتحرير �ملذكور و�سرحه، ومن �أنفع م� ي�ستع�ن به على بلوغ درجة �لتحقيق 
يف هذ� �لفن �الإكب�ب على �حلو��سي �لتي �ألفه� �ملحققون على �ل�سرح �لع�سدي، 

وعلى �سرح �جلمع.

من  فرغ  قد  يكن  مل  و�إن   - �لفقه  �أ�سول  فن  �إتق�ن  بعد  له  ينبغي  ثم 
من  وي�أخذ  �لدين،  ب�أ�سول  �مل�سمى  �لكالم  بفن  ي�ستغل  �أن   - مطوالته  �سم�ع 
موؤلف�ت �الأ�سعرية بن�سيب، ومن موؤلف�ت �ملعتزلة بن�سيب، ومن موؤلف�ت �مل�ُتريدّية 
بن�سيب، ومن موؤلف�ت �ملتو�سطني بني هذه �لفرق ك�لزيدية بن�سيب؛ ف�إنه �إذ� فعل 
هكذ� عرف �العتق�د�ت كم� ينبغي، و�أن�سف كل فرقة ب�لرتجيح، �أو �لتجريح على 
ب�سرية، وق�بل كل قول ب�لقبول �أو �لرد على حقيقة، ومن �أح�سن موؤلف�ت �ملعتزلة 
و�سرحه�  �لع�سدية  �ملو�قف  �الأ�سعرية  مت�أخري  موؤلف�ت  �أح�سن  ومن  �ملجتبى، 
بهذ�  �ال�ستغ�ل  عن  يثنيك  �أن  و�إي�ك  له،  و�سرحه�  �ل�سعدية  و�ملق��سد  لل�سريف 
�لفن م� ت�سمعه من كلم�ت بع�ش �أهل �لعلم يف �لتنفري عنه و�لتزهيد فيه و�لتقليل 
لف�ئدته، ف�إنك �إن عملت على ذلك وقبلت م� يق�ل يف �لفن قبل معرفته، كنت 
مقلًد� فيم� ال تدري م� هو، وذلك ال يليق مب� تطلبه من �ملرتبة �لعلية، و�لكون يف 
�لطبقة �الأولية، بل �عرفه حق معرفته، و�أنت بعد ذلك ُمَفّو�ش فيم� تقوله من مدح 
�أو قدح، ف�إنه ال يق�ل لك حينئذ �أنت متدح م� ال تعرفه، �أو تقدح فيم� ال تدري 
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م� هو، على �أنه يتعلق بذلك ف�ئدة وزي�دة ب�سرية يف علوم �أخرى، كعلم �لتف�سري، 
وعلم تف�سري �حلديث، ف�إنك �إن بلغت �إىل ذلك علمت م� يف �لعلم بهذ� �لفن من 
ف�إن يف  م�سلكه،  �سلك  ومن  �لزخم�سري،  )ك�س�ف)  قر�ءة  �سيم� عند  �لف�ئدة ال 
مب�حثهم من �لتدقيق�ت �لر�جعة �إىل علم �لكالم م� ال يفهمه� حق �لفهم �إال من 

عرف �لفن، و�طلع على مذ�هب �ملعتزلة، و�الأ�سعرية، و�س�ئر �لفرق.

و�إين �أقول بعد هذ�: �إنه ال ينبغي لع�مل �أن يدين بغري م� د�ن به �ل�سلف 
�ل�س�لح من �ل�سح�بة و�لت�بعني وت�بعيهم من �لوقوف على م� تقت�سيه �أدلة �لكت�ب 
وعدم  �سبح�نه،  �هلل  �إىل  �ملت�س�به   علم  ورد  �ل�سف�ت كم� ج�ءت،  و�إبر�ز  و�ل�سّنة، 
�العتد�د ب�سيء من تلك �لقو�عد �ملدونة يف هذ� �لعلم، �ملبنية على �سفى ُجُرٍف 
ه�ٍر من �أدلة �لعقل �لتي ال تعقل، وال تثبت �إال مبجرد �لدع�وى و�الفرت�ء على 
�لعقل مب� يط�بق �لهوى، وال �سيم� �إذ� ك�نت خم�لفة الأدلة �ل�سرع �لث�بتة يف �لكت�ب 
و�ل�سنة، ف�إنه� حينئذ حديث خر�فة، ولعبة العب، فال �سبيل للعب�د يتو�سلون به 
�إىل معرفة م� يتعلق ب�لرب �سبح�نه، وب�لوعد و�لوعيد، و�جلنة و�لن�ر، و�ملبد�أ و�ملع�د، 
�إال م� ج�ءت به �الأنبي�ء - �سلو�ت �هلل عليهم و�سالمه - عن �هلل �سبح�نه، ولي�ش 
�أر�حه�  م�  �لعقول  كلف  فقد  ذلك  زعم  ومن  �الأمور،  تلك  �إىل  و�سول  للعقول 
�هلل منه، ومل يتعبده� به، بل غ�ية م� تدركه، وُجلُّ م� ت�سل �إليه هو ثبوت �خل�لق 
عد�  وم�  موجد،  له�  �ملوجود�ت  وهذه  �س�نع،  له�  �مل�سنوع�ت  هذه  و�إن  �لب�ري، 
ذلك من �لتف��سيل �لتي ج�ءتن� يف كتب �هلل  وعلى �أل�سن ر�سله، فال ي�ستف�د 

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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من �لعقل، بل من ذلك �لنقل �لذي منه ج�ءت، و�إلين� به و�سلت.

و�علم �أين عند �ال�ستغ�ل بعلم �لكالم ومم�ر�سة تلك �ملذ�هب و�لنحل، 
مل �أزدد به� �إال حرية وال ��ستفدت منه� �إال �لعلم ب�أن تلك �ملق�الت خزعبالت، 

فقلت �إذ ذ�ك م�سرًي� �إىل م� ��ستفدته من هذ� �لعلم: 

�حل�ئط،  وطرحته� خلف  من ح�لق)))،  �لقو�عد  بتلك  رميت  هذ�  وعند 
ورجعت �إىل �لطريقة �ملربوطة ب�أدلة �لكت�ب و�ل�سّنة، �ملعمودة ب�الأعمدة �لتي هي 
�الأمة  �ل�سح�بة ومن ج�ء بعدهم من علم�ء  يعتمد عليه عب�د �هلل، وهم  م�  �أوثق 
�لعم�ية،  ظلمة  و�جن�بت  �حلرية،  فط�حت  م�س�لكهم،  �ل�س�لكني  بهم،  �ملقتدين 
و�نق�سعت �سح�بة �جله�لة و�نك�سفت �ستور �لغو�ية، وهلل �حلمد، على �أين - وهلل 
و�ل�سّنة،  �لكت�ب  �أدلة  �لقدم يف  ر�سوخ  بعد  �إال  �لفن  بهذ�  �أ�ستغل  �ل�سكر- مل 
فكنت �إذ� عر�ست م�س�ألة من م�س�ئله، مبنية على غري �أ�س��ش رجعت �إىل م� يدفعه� 
�أقّدر يف  �لكت�ب و�ل�سّنة، ولكني كنت  �أنو�ر  �ل�سرع، ويدمغ ز�ئفه� من  من علم 
نف�سي �أنه لو مل يكن لدي �إال تلك �لقو�عد و�ملق�الت فال �أجد حينئذ �إال حرية، 

))) من ح�لق: �أي من �س�هق. )م).

َمَباِحِثي من  لُته  َح�شّ َما  وَغايُة 
ة ِريَقنْي َحرْيَ هو الَوْقُف ما بني الطَّ
ُت ِمْنه ِغَماُره َعَلى اأَنَِّني َقْد ُخ�شْ

َدبُِّر وِمْن َنَظِري ِمْن َبْعِد ُطوِل التَّ
ِ فما علم َمْن مَل َيْلَق َغرْيَ التَّحريُّ
ِر وَما َقَنَعت َنْف�ِشي ِبُدوِن التَّبحُّ
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وال �أم�سي �إال يف ظلمة، ثم �إذ� �سربت به� وجه ق�ئله� ودخلت �إىل تلك �مل�س�ئل 
من �لب�ب �لذي �أمر �هلل ب�لدخول منه، كنت حينئذ يف ر�حة من تلك �حلرية، ويف 
ِدعة من تلك �خلزعبالت، و�حلمد هلل رب �لع�ملني عدد م� حمده �حل�مدون بكل 

ل�س�ن يف كل زم�ن.

ثم بعد �إحر�ز هذه �لعلوم ي�ستغل بعلم �لتف�سري، في�أخذ عن �ل�سيوخ 
على  �لتف�سري  كتب  على  ويكب  ك�لك�س�ف،  �الأخذ،  �إىل  مثله  يحت�ج  م� 
�ختالف �أنو�عه� وتب�ين مق�ديره�، ويعتمد يف تف�سري كالم �هلل �سبح�نه م� ثبت 
عن ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - ثم عن �ل�سح�بة، ف�إنهم مع كونهم 
�أعلم من غريهم مبق��سد �ل�س�رع هم �أي�ًس� من �أهل �لل�س�ن �لعربي، فم� وجده من 
تف��سري ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - يف �لكتب �ملعتربة ك�الأمه�ت وم� 
يلتحق به� قدمه على غريه، بل تعني عليه �الأخذ به، وال يحل له خم�لفته، و�أجمع 

موؤلف يف ذلك و�أنفعه و�أكرثه ف�ئدة �لدر �ملنثور لل�سيوطي.

م�  يخ�لف  مل  �إذ�  مب�  مقيد  �ل�سح�بة  عن  ورد  م�  تقدمي  من  ذكرن�  وم�   
ك�نت  ف�إن  �سرعي،  معنى  الأجل  �ملخ�لفة  تلك  تكن  ومل  �لعرب،  لغة  من  ُيعلم 
�أن  له  �للغوية، وينبغي  �ل�سرعية مقدمة على  �أن �حلق�ئق  تقرر  ملعنى �سرعي فقد 
للر�زي،  �لغيب  �لتف��سري، كمف�تيح  ويط�لع مطوالت  �لعلم،  �لب�ع يف هذ�  يطول 
ف�إن �ملع�ين �مل�أخوذة من كالم �هلل �سبح�نه كثرية �لعدد، ي�ستخرج منه� كل ع�مل 
�لعلم  �أهل  بع�ش  يزعمه  مب�  يغرت  وال  �لعلوم،  ملكته يف  وقدر  ��ستعد�ده  بح�سب 

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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لكثري  وقع  كم�  �لعزيز  �لكت�ب  �آي�ت  بع�ش  تف�سري  على  �الطالع  يكفي  �أنه  من 
ك�ملوزعي،  �الأحك�م  ب�آي�ت  له�  م�سمًي�  �آي�ت خم�سو�سة،  تف�سري  �لت�آليف يف  من 
فو�ئد  و�أمث�له ال يخلو من  �لقر�آن جميعه حتى ق�س�سه  ف�إن  �لثمر�ت،  و�س�حب 
ي�أتي �حل�سر عليه� له� مدخل يف �لدين،  متعلقة ب�الأحك�م �ل�سرعية ولط�ئف ال 
�لتف��سري  قر�ءة  ُيقّدم على  �أن  وينبغي  يعرفه ويجهله من يجهله،  يعرف هذ� من 
�لعلوم  و�س�ئر  �لتالوة  يف  مدخل  له  ك�ن  م�  وكل  �الأد�ء،  علوم  على  �الطالع 
�أنفع �الإتق�ن لل�سيوطي يف مثل  �ملتعلقة ب�لكت�ب �لعزيز ال من هذه �حليثية، وم� 
به�،  يتعلق  وم�  �لقر�ء�ت  �ملدونة يف  �لكتب  �لنظر يف  يهمل  ال  ثم  �الأمور،  هذه 

ك�ل�س�طبية و�سروحه� و�لطيبة و�سروحه�.

�إذ� عرفت م� ينبغي ملن �أر�د �أن يكون من �أهل �لطبقة �الأوىل، ف�علم �أن 
�أعظم �لعلوم ف�ئدة و�أكرثه� نفًع� و�أو�سعه� قدًر� و�أجّله� خطًر� علم �ل�سّنة �ملطهرة؛ 
�الأحك�م.  ينح�سر من  مب� ال  ��ستقل  ثم  �لعزيز،  �لكت�ب  ببي�ن  تكفل  �لذي  ف�إنه 
ول�ست �أقول �إن �لط�لب ي�ستغل به يف وقت معني، وال �أقول �إنه يقدمه على هذه 
�لعلوم �ملتقدمة �أو يوؤخره عنه�، بل �أقول �إنه ينبغي لط�لب �لعلم بعد �أن ُيَقّيم ل�س�نه 
مب� يحت�ج �إليه من �لنحو �أن ُيقبل على �سم�ع �لكتب �لتي جمع فيه� �أهل �لعلم 
�لعم�ل،  وكنز  و�مل�س�رق،  �الأ�سول،  كج�مع  �الأ�س�نيد،  مقطوعة  �الأح�ديث  متون 
و�ملنتقى البن تيمية، وبلوغ �ملر�م البن حجر، و�لعمدة. ثم ي�سمع �لكتب �لتي 
فيه� �الأ�س�نيد ك�الأمه�ت �ل�ست، وم�سند �أحمد، و�سحيح �بن خزمية، و�بن حّب�ن، 



133133

و�بن �جل�رود، و�سنن �لد�رقطني، و�لبيهقي، وب�جلملة فم� بلغت �إليه قدرته ووجد 
يف �أهل ع�سره �سيوخه من كتب �ل�سّنة جد يف �سم�عه و�جتهد بح�سب م� ميكنه، 
ويكون هذ� �ال�ستغ�ل بهذ� �لعلم �جلليل م�س�حًب� ال�ستغ�له بجميع �لعلوم �ملتقدمة 

من �لبد�ية �إىل �لنه�ية.

هذه  ب�سروح  ��ستغل  و�الإ�سن�د،  �ملنت  كتب  �سم�ع  من  وطره  ق�سى  ف�إذ� 
�ملوؤلف�ت، في�سمع منه� م� تي�سر له �سم�عه ويط�لع م� مل يتي�سر له �سم�عه، وي�ستكرث 
من �لنظر يف �ملوؤلف�ت يف علم �جلرح و�لتعديل، وال تقت�سر على �ملخت�سر�ت فقد 
يكتفي موؤلفوه� بقول فرد من �أفر�د �أئمة �جلرح و�لتعديل، بل يتو�سع يف هذ� �لعلم 
بكل ممكن، و�أنفع م� ينتفع به مثل �لنبالء و)ت�ريخ �الإ�سالم) و)تذكرة �حلف�ظ) 
و)�مليز�ن)، ف�إنه يجد يف هذه �ملوؤلف�ت من �الختالف يف �ملرتجم له وذكر �أ�سب�ب 

�جلرح و�لتعديل م� ال يجده يف غريه�، كتهذيب �لكم�ل وفروعه.

وهذ� بعد �أن ي�ستغل ب�سيء من علم ��سطالح �أهل �حلديث، كموؤلف�ت 
�بن �ل�سالح و�الألفية للعر�قي و�سروحه�، وال ي�ستغني عن �ملطوالت ب�ملخت�سر�ت، 

ال �سيم� �إذ� ب�لغ موؤلفوه� يف �الخت�س�ر ك�لنخبة، وم� هو م�س�به له�.    

وينبغي له �أن ي�ستغل مبط�لعة �لكتب �مل�سنفة يف ت�ريخ �لدول، وحو�دث 
�لع�مل يف كل �سنة، كم� فعله �لطربي يف ت�ريخه و�بن �الأثري يف ك�مله، وكم� فعله 
بدولة من  �لت�سنيف  تخ�سي�ش  م�س�لكهم يف  �ختالف  �ملوؤرخني على  كثري من 
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�لدول �أو ط�ئفة من طو�ئف �أهل �لعلم و�الأدب �أو فرقة من فرق �أهل �لرئ��س�ت 
�أو غري ذلك، ف�إن لالطالع على ذلك ف�ئدة جليلة ال يعرفه� �إال من عرف �أحو�ل 

�لع�مل و�أتقن �أهل كل ع�سر منهم وعلم ب�أوق�ت مو�لدهم ووفي�تهم.

ف�إذ� �أح�ط �لط�لب مب� ذكرن�ه من �لعلوم فقد �س�ر حينئذ يف �لطبقة �لع�لية 
على  ق�دًر�  و�س�ر  �لدين،  علوم  �أنو�ع  له جميع  وكملت  �ملجتهدين،  طبق�ت  من 

��ستخر�ج �الأحك�م من �الأدلة متى �س�ء وكيف �س�ء.

م� قد ح�زه من  له  ليكمل  �أخرى  يطلع على علوم  �أن  له  ينبغي  ولكنه 
�ل�سرف، ويتم له م� قد ظفر به من بلوغ �لغ�ية.

كل  فقه  يف  خمت�سًر�  يعرف  �أن  �الأحو�ل  و�أقل  �لفقه،  علم  ذلك  فمن 
مذهب من �ملذ�هب �مل�سهورة، ف�إن معرفة م� يذهب �إليه �أهل �ملذ�هب �الإ�سالمية 
قد يحت�جه �ملجتهد الإف�دة �ملتمذهبني �ل�س�ئلني عن مذ�هب �أئمتهم، وقد يحت�جه 
لدفع ت�سنيع من ي�سنع عليه يف �جته�ده، كم� يقع ذلك كثرًي� من �أهل �لتع�سب 
و�لتق�سري، ف�إنه �إذ� ق�ل له قد ق�ل بهذه �ملق�لة �لع�مل �لفالين �أو عمل عليه� �أهل 
�ملذهب �لفالين، ك�ن ذلك د�فًع� ل�سولته، ك��سًر� ل�سورته، وقد وقعن� يف كثري من 
هذه �الأمور مع �ملق�سرين وتخل�سن� من �سغبهم بحك�ية م� �أنكروه علين� عن بع�ش 
�أنفع �الطالع على �ملوؤلف�ت �لب�سيطة يف حك�ية  من يعتقدونه من �الأمو�ت، وم� 
مذ�هب �ل�سلف و�أهل �ملذ�هب وحك�ية �أدلتهم وم� د�ر بني �ملتن�ظرين منهم، �إم� 
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حتقيًق� �أو فر�ًس�، كموؤلف�ت �بن �ملنذر و�بن قد�مة و�بن حزم و�بن تيمية ومن �سلك 
م�س�لكهم؛ ف�إن �ملجتهد يزد�د بذلك علًم� �إىل علمه، وب�سريًة �إىل ب�سريته، وقوًةً يف 
�ال�ستدالل �إىل قوته، ف�إن تلك �ملوؤلف�ت هي مط�رح �أنظ�ر �ملحققني، ومط�مح �أفك�ر 
�ملجتهدين، وكثرًي� م� يح�سل للع�مل من �لنكت و�للط�ئف �ل�س�حلة لال�ستدالل 
به� م� ال يح�سل للع�مل �الآخر، و�إن تق�ربت مع�رفهم� وتو�زنت علومهم�، بل قد 
يتي�سر ملن هو �أقل علًم� م� ال يتي�سر ملن هو �أكرث علًم� من �ال�ستدالل و�جلو�ب 

و�لنق�ش و�ملع�ر�سة، وكم� قيل:

ـٍِد       وَراأُي الثَّـلَثـــة ل ُيْنَق�ُض                 وَراأَيان اأَْحــــــَزُم ِمْن َواح

وكم� قيل:

َعَلى َقْدِر الَقَراِيِح والُعُلوِم  وَلِكن َتاأُخُذ الأَْفَهــــــاُم ِمْنه 

وال �سيم� موؤلف�ت �أهل �الإن�س�ف �لذين ال يتع�سبون ملذهب من �ملذ�هب، 
وال يق�سدون �إال تقرير �حلق وتبيني �ل�سو�ب، ف�إن �ملجتهد �لط�لب للحق ينتفع 
به� وي�ستعني ب�أهله�، فينظر فيم� قد حرروه من �الأدلة وقدروه من �ملب�حث، وُيعِمل 
�إليه  �إليه قدرته وو�سلت  بلغت  يرت�سيه ويزيد عليه م�  في�أخذ م�  فكره يف ذلك، 
م� قد �سعفوه  م� قد �سححوه وت�سعيف  للبحث عن ت�سحيح  ت�رك  ملكته، غري 
�أو  �لظن  ُيح�سن  �أن ال  �الإن�س�ف والزم �الجته�د  �ملعترب. ومن حق  �لوجه  على 
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ي�سيئه بفرد من �أفر�د �أهل �لعلم على وجه يوجب قبول م� ج�ء به، �أو رده، من غري 
�إعم�ل فكر و�إمع�ن نظر وك�سف وبحث، ف�إن هذ� �س�أن �ملقلدين و�سنيع �ملتع�سبني، 
و�إن غرته نف�سه ب�أنه من �ملن�سفني، و�إن ال يغرت ب�لكرثة، ف�إن �ملجتهد هو �لذي ال 
قول  �لدخول يف  �إىل  تن�زعه  نف�سه  ف�إن وجد  ق�ل،  م�  �إىل  بل  ق�ل،  �إىل من  ينظر 
ونب�لة ذكر  �إىل مت�بعة من له جاللة قدر  �أو  �الأكرثين و�خلروج عن قول �الأقلني 
عروق  من  عرق  فيه  بقي  قد  �أنه  فليعلم  ذلك،  �سوى  الأمر  ال  علم،  د�ئرة  و�سعة 

�لع�سبية و�سعبة من �سعب �لتقليد، و�إنه مل يوفِّ �الجته�د حقه.

من  �ل�سرعية  �الأدلة  ي�أخذ  من  هو  �لتحقيق  على  ف�ملجتهد  وب�جلملة 
وعند  �لنبوة  زمن  موجوًد� يف  نف�سه  ويفر�ش  قدمن�ه،  �لذي  �لوجه  مو�طنه� على 
نزول �لوحي، و�إن ك�ن يف �آخر �لزم�ن وك�أنه مل ي�سبقه ع�مل وال تقدمه جمتهد، 
ف�إن �خلط�ب�ت �ل�سرعية تتن�وله كم� تن�ولت �ل�سح�بة من غري فرق، وحينئذ يهون 
�خلطب وتذهب �لروعة �لتي نزلت بقلبه من �جلمهور، وتزول �لهيبة �لتي تد�خل 

قلوب �ملق�سرين.

�، ويفيده قوة �إدر�ك و�سحة فهم  ة علوًّ ومم� يزيد من �أر�د هذه �لطبقة �لعليَّ
و�سيالن ذهن، �الطالع على �أ�سع�ر فحول �ل�سعر�ء وجميديهم، و�مل�سهورين منهم 
ب��ستخر�ج لط�ئف �ملع�ين ومطرب�ت �لنك�ت، مع م� يح�سل له بذلك من �القتد�ر 
على �لنظم و�لت�سرف يف فنونه، فقد يحت�ج �لع�مل �إىل �لنظم جلو�ب م� يرد عليه 
من �الأ�سئلة �ملنظومة، �أو �ملط�رح�ت �لو�ردة �إليه من �أهل �لعلم، ورمب� ينظم يف فن 
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من �لفنون لغر�ش من �الأغر��ش �ل�سحيحة، ف�إن من ك�ن بهذه �ملنزلة �لرفيعة من 
�لعلم �إذ� ك�ن ال يقتدر على �لنظم ك�ن ذلك خد�سة يف وجه حم��سنه ونق�ًس� يف 
كم�له. وهكذ� �ال�ستكث�ر من �لنظر يف بالغ�ت �أهل �الإن�س�ء �مل�سهورين ب�الإج�دة 
ف�إنه  بي�ن،  و�أبني  ل�س�ن  ب�أف�سح  ومك�تب�تهم  ر�س�التهم  يف  �ملت�سرفني  و�الإح�س�ن 
ينتفع بذلك �إذ� �حت�ج �إىل �الإن�س�ء �أو ج�وب �سديًق� �أو ك�تب حبيًب�، الأنه ينبغي 
�أن يكون كالمه على قدر علمه، وهو �إذ� مل مي�ر�ش جيد �لنظم و�لنرث ك�ن كالمه 
�أهل �لبالغة، و�لعلم �سجرة ثمرته� �الألف�ظ، وم�  �س�قًط� عن درجة �العتب�ر عند 
�أقبح ب�لع�مل �ملتبحر يف كل فن �أن يتالعب به يف �لنظم و�لنرث من ال يج�ريه يف 
علم من علومه، ويت�س�حك منه من له �أدنى �إمل�م مب�ستح�سن �لكالم ور�ئق �لنظ�م، 
وي�ستعني على بلوغ م� يليق به ويط�بق رتبته مبثل علم �لعرو�ش و�لقو�يف، و�أنفع 
م� يف ذلك منظومة �جلز�ز و�سروحه�.ومبثل �ملوؤلف�ت �ملدونة لذلك، و�أنفع م� ينتفع 
من  على  ب�أ�ش  ال  ثم  �الأثري،  البن  و�ل�س�عر)  �لك�تب  �أدب  يف  �ل�س�ئر  )�ملثل  به 
ر�سخ قدمه يف �لعلوم �ل�سرعية، �أن ي�أخذ بطرف من فنون هي من �أعظم م� ي�سقل 
�الأفك�ر وي�سفي �لقر�ئح ويزيد �لقلب �سروًر� و�لنف�ش �ن�سر�ًح�، ك�لعلم �لري��سي 

و�لطبيعي و�لهند�سة و�لهيئة و�لطب.

 وب�جلملة ف�لعلم لكل فن خري من �جلهل به بكثري، وال �سيم� من ر�سح 
نف�سه للطبقة �لعلية و�ملنزلة �لرفيعة، ودع عنك م� ت�سمعه من �لت�سنيع�ت، ف�إنه� 
�لعلوم ح�كم  من  علم  ب�أي  �لعلم  بعد  و�أنت  �لتقليد،  من  �سعبة  قدمن� لك  كم� 

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم



138 138
اأدُب الطلِب ومنتهى الأَرب

عليه مب� قد لديك من �لعلم، غري حمكوم عليك، و�خرت لنف�سك م� يحلو، ولي�ش 
ُيخ�سى على من قد ثبت قدمه يف علم �ل�سرع من �سيء، و�إمن� يخ�سى على من 
ك�ن غري ث�بت �لقدم يف علوم �لكّت�ب و�ل�سّنة، ف�إنه رمب� يتزلزل وتخور قوته، ف�إذ� 
مت �لعلم مب� قدمن� لك من �لعلوم �ل�سرعية ف��ستغل مب� �سئت، و��ستكرث من  قدَّ
�لفنون م� �أردت، وتبحر يف �لدق�ئق م� ��ستطعت، وج�وب من خ�لفك وعذلك 

ع عليك بقول �لق�ئل: و�سنَّ

على  ويجري  للعلم  و�ملحبة  �الإن�س�ف  يّدعي  رجل  من  الأعجب  و�إين 
ل�س�نه �لطعن يف علم من �لعلوم، ال يدري به وال يعرفه وال يعرف مو�سوعه وال 
غ�يته وال ف�ئدته وال يت�سوره بوجه من �لوجوه، وقد ر�أين� كثرًي� ممن ع��سرن� ور�أين�ه 
ي�ستغل ب�لعلم وين�سف يف م�س�ئل �ل�سرع ويقتدي ب�لدليل، ف�إذ� �سمع م�س�ألة من 
فن من �لفنون �لتي ال يعرفه� كعلم �ملنطق و�لكالم و�لهيئة ونحو ذلك، نفر منه 
ر عنه غريه، وهو ال يدري م� تلك �مل�س�ألة وال يعقله� قط وال يفهم �سيًئ�  طبعه ونَفَّ
و�لوقوف حيث  ب�لق�سور  و�العرت�ف  ب�ل�سكوت  ك�ن هكذ�  �أحق من  فم�  منه�، 
�أوقفه �هلل، و�لتم�سك يف �جلو�ب �إذ� �ُسئل عن ذلك بقوله ال �أدري، ف�إن ك�ن وال 
بد متكلًم� وم�دًح� �أو ق�دًح� فال يكون متكلًم� ب�جلهل وع�ئًب� مل� ال يفهمه، بل يقدم بني 
يدي ذلك �ال�ستغ�ل بذلك �لفن حتى يعرفه حق �ملعرفة ثم يقول بعد ذلك م� �س�ء.

َجْهـــًل َذمَّ  �َشـــــْهًل  اأَنَّ  اأََتاَنا 
ُعُلوًما لو َدَراَهـــــا َما َقــــــَلَها

ُعُلوًما َلْي�َض َيْعِرفُهــــــن �َشْهُل
ى ِباجَلْهِل �َشْهُل �شَ ولِكــــن الرِّ
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 ولقد وجدن� لكثري من �لعلوم �لتي لي�ست من علم �ل�سرع نفًع� عظيًم� 
��ستغ�ل  �لبحت ومن ال  �لر�أي  و�أهل  �ملبطلني و�ملتع�سبني  وف�ئدة جليلة يف دفع 
�إذ� ��ستغل من ي�ستغل منهم بفن من �لفنون ك�مل�ستغلني بعلم  ف�إنه  له ب�لدليل، 
��ستغ�لهم  لعدم  ويعتقدون  هم،  فنِّ قو�عد  يف  ومذ�كرتهم  كالمهم  جعلو�  �ملنطق 
بغريه �أن من ال يج�ريهم يف مب�حثه لي�ش من �أهل �لعلم وال هو معدود منهم، و�إن 
ك�ن ب�ملحل �لع�يل من علوم �ل�سرع، فحينئذ ال يب�لون مبق�له ويوردون عليه م� ال 
يدري م� هو، وي�سخرون منه، فيكون يف ذلك من �مله�نة على علم�ء �ل�سريعة م� ال 
�إذ� ك�ن �لع�مل �ملت�سرع �ملت�سدر للهد�ية �إىل �مل�س�لك �ل�سرعية  يق�در قدره، و�أم� 
و�ملن�هج �الإن�س�فية ع�مل�ً بذلك، ف�إنه يجري معهم يف فّنهم فيكرب يف عيونهم، ثم 
يعطف عليهم فيبني لهم ُبطالن م� يعتقدونه مب�سلك من �مل�س�لك �لتي يعرفونه�، 
ف�إن ذلك ال ي�سعب على مثله. ثم بعد ذلك يو�سح لهم �أدلة �ل�سرع فيقبلون منه 
�أح�سن قبول، ويقتدون به �أمت قدوة. و�أم� �لع�مل �لذي ال يعرف م� يقولون فغ�ية م� 
يجري بينه وبينهم خ�س�م و�سب�ب وم�س�متة، هو يرميهم ب�ال�ستغ�ل ب�لعلوم �لكفرية 
بعلم  و�جلهل  �لفهم،  ب�لبالدة وعدم  يرمونه  �لعلوم، وهم  تلك  م� هي  يدري  وال 

�لعقل وال يدرون م� لديه من علم �ل�سرع.

ولقد �أهدت لن� هذه �الأي�م م� مل يكن لن� يف ح�س�ب من زع�نف هم �سقط 
و�س�ركوهم  �ملالب�سة  بع�ش  �لعلم  طلبة  الب�سو�  �لرع�ع،  و�أبن�ء  �لق�ع  وفقعة  �ملت�ع 
ممن  �س�رو�  حتى  �لنحو،  خمت�سر�ت  يف  �لنظر  مثل  يف  و�لع�سرة  �خللطة  بج�مع 
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يتمكن من �إعر�ب �أو�خر �لكلم، ثم ط�حت بهم �لطو�يح ورمت بهم �لرو�مي �إىل 
مط�لعة جتريد �لطو�سي وبع�ش �سروحه وفهمو� بع�ش مب�حثه، فظنو� �أنهم قد ظفرو� 
مب� مل يظفر به �أر�سط�ط�لي�ش وال ج�لينو�ش، دع عنك مثل �لكندي و�لف�ر�بي و�بن 
�سين� ف�إنهم عندهم يف عد�د �ملق�سرين، و�أّم� مثل �لر�زي وطبقته فلي�سو� من �أهل 
�لعلم يف ورد وال �سدر، و�أّم� �س�ئر �لعلم�ء �ملتبحرين يف علم �ل�سرع وغريه من �أهل 
�لع�سر وغريهم فهم عند هوؤالء �لنوك�ء �لرقع�ء، ال يفهمون �سيًئ� وال يعقلون، فقّبح 
�هلل تلك �لوجوه ف�إنه� �س�رت ع�ًر� و�سن�ًر� على �أهل �لعلم، و�س�ر دخول مثل هوؤالء 
�لذين دن�سو� عر�ش �لعلم وجهمو� وجهه و�أه�نو� �سرفه من �أعظم �مل�س�ئب �لتي 
�أ�س�بت �أهله، و�أكرب �ملحن �لتي �متحن به� حملته، ف�إنه ي�سمعهم �ل�س�مع يثلبون 
�أعر��ش �الأحي�ء و�الأمو�ت من �مل�سهورين ب�لعلم �لذين قد ��ستهرت م�سنف�تهم 
و�نت�سرت مع�رفهم، فيزهد يف �لعلم ويخ�ف من �أن يعّر�ش نف�سه للوقيعة من مثل 
�إال م� ذكرت لك، وال يفهمون علًم�  �سيًئ�  يعرفون  �أنهم ال  هوؤالء �جلهلة، على 
جم�ل�ش  عن  لهم  ب�ملنع  هوؤالء  �أحق  فم�  ب�لوجه،  وال  ب�لكنة  ال  �لعلوم  من 
يف  بهم  و�لت�سبه  �أهله  مد�خل  �لدخول يف  من  �أيديهم  على  و�الأخذ  �لعلم 
�سيء من �الأمور، و�إلز�مهم مبالزمة حرف �آب�ئهم و�سن�ع�ت �أهلهم و�لوقوف 
يف �الأ�سو�ق ملب��سرة �الأعم�ل �لتي يب��سره� �سلفهم، فلي�ش يف مف�رقتهم له� 
�إال م� جلبوه من �ل�سر على �لعلم و�أهله، ولكنهم قد حتذلقو� وجعلو� الأنف�سهم 
�سو� بثي�به، ف�إذ�  رو� ب�سيء من �لرف�ش وتلبَّ ح�سًن� ح�سيًن� و�سوًر� منيًع�، فتظهَّ
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�أر�د من له غرية على �لعلم �ملع�قبة لهم و�إعز�ز دين �الإ�سالم ب�إه�نتهم، ق�لو� 
�خت�روه الأنف�سهم من حمبة  مب�  و�أهينو�  �لت�سيع،  ب�سبب  �أ�سيبو�  �إنهم  للع�مة 
�أهل �لبيت  وقد علم �هلل و َعِلم كل من له فهم �أنهم لي�سو� من ذلك يف 
قبيل وال دبري، بل لي�ش عندهم �إال �لته�ون ب�ل�سريعة �الإ�سالمية و�لتالعب 
عن  ف�ساًل   - و�سالمه  عليهم  �هلل  �سلو�ت   - �الأنبي�ء  على  و�لطعن  ب�لدين 
غريهم من �ملتم�سكني ب�ل�سرع، وكل ع�رف �إذ� �سمع كالمهم وتدبر �أبح�ثهم 
يت�سوع له منه� رو�ئح �لزندقة، بل قد يقف على م� هو �سريح �لكفر �لذي ال 

يبقى معه ريب.

ولقد ك�ن �لق�س�ة من �أهل �ملذ�هب يف �لبالد �ل�س�مية و�مل�سرية و�لرومية))) 
و�ملغربية وغريه� يحكمون ب�إر�قة دم من ظهر منه دون م� يظهر من هوؤالء ح�سبم� 
حتكيه كتب �لتو�ريخ، وقد �أ�س�بو� �أ�س�ب �هلل بهم، ف�إعز�ز دين �هلل هو يف �النتق�م 
هوؤالء  مثل  هذه يف  �أر�سن�  مثل  �لع�مل يف  ي�سنع  وم�  به.  �ملتنق�سني  �أعد�ئه  من 
�ملخذولني ف�إنه �إن ق�م عليهم و�أفتى مب� ي�ستحقونه ويوجبه عليهم �ل�سرع، ح�ل بينه 
�ملتزندقني،  دم�ء  �سفك  ملثل  �لبالد  هذه  مثل  �عتي�د  عدم  منه�  وبينهم حو�ئل، 
�لكفرية  �لدق�يق  يعرفو�  حتى  �ل�سرع  الأحك�م  �ملنفذين  �أفه�م  نفوذ  عدم  ومنه� 
�ملوجبة للخروج من �الإ�سالم �لق��سية ب�سفك دم من �سدرت عنه، وكيف يفهم 
ذلك غ�لب �لق�س�ة وهم يعجزون عن فهم �سروط �لو�سوء وفر�ئ�سه و�سننه؟ بل 

))) �لرومية: يق�سد �لرتكية )�لعثم�نية). )م). 

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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يق�سرون عن فهم مب�حث �أبو�ب ق�س�ء �حل�جة، فهل تر�هم يفهمون م� يقوله لهم 
�ملفتي ب�سفك دم �ملتزندق من �أنه كفر بكذ� ��ستحق �سفك دمه بكذ�؟ هيه�ت 

هيه�ت ف�إنهم �أبلد من ذ�ك و�أ�سو�أ فهًم� من �لبلوغ �إليه.

ومنه� وهو �أعظمه� م� عّرفن�ك به من تظّهرهم ب�لرف�ش و�دع�ئهم �أنهم مل 
ُي�س�بو� بذنب �سو�ه وال ن�لهم م� ن�لهم �إال ب�سببه، ف�إن هذه �لدعوى �سريعة �لنف�ق 
تدخل �إىل �أذه�ن غ�لب �لن��ش وتقبله� عقولهم ب�أي�سر عمل لال�سرت�ك يف �جلن�ش، 

و�إن مل يكن على �لتو�طوؤ بل على �لت�سكيك، وكف�ك من �سر �سم�عه.

�الأحك�م  عليهم  فتجري  منهم  �أن ميكن    �هلل  �أرجو  ف�إين  هذ�  وبعد 
�سبح�نه  �هلل  علم  وقد  �لدليل،  ون�ش  �حلق  مر  يقت�سيه  م�  فيهم  وينفذ  �ل�سرعية، 
�أين �أجد من �حل�سرة و�لتلهف م� ال يق�در قدره وال ميكن �لتعبري عنه، الأنه لي�ش 
حرم�ت  من  ُحَرم  �أو  حرمة  �نته�ك  عن  �سكوت  مبجرد  وال  مبتدع،  عن  بتغ��ش 
�ل�سرع، بل هو �سكوت عن �لكفر و�إغم��ش عن متظهر ب�لزندقة يتكلم فيه� مبلء 
وت�رة  ب�لقر�آن،  يته�ون  فت�رة  و�أهله،  �الإ�سالم  له عيون  م� تبكي  فيه. ويبدي منه� 
يته�ون ب�الأنبي�ء، وت�رة يته�ون بحملة �لدين، وحيًن� يزري على علم�ء �مل�سلمني، 
ب�أبو�ب  �ملت�سغلون  �إليه�  يهتدي  ال  ورموز  �ملق�سرون،  يفهمه�  ال  بعب�ر�ت  ولكن 
ف�إذ�  �ملق�سر و�لك�مل،  �لرف�ش يفهمه  �لعب�ر�ت ب�سيء من  �لفقه، مع خلط تلك 
نظره �ملق�سرون يف كالمهم مل يفهمو� منه �إال م� فيه من �لرف�ش، وال يفهمون �سيًئ� 
و�لزندقة  �لكفر  �لكالم من  ��ستمل عليه ذلك  مب�  �لع�مل  �أخربهم  و�إذ�  مم� عد�ه. 
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فهم  �إىل  به�  يتو�سلون  �لتي  ب�لعلوم  �جلهل  �أحدهم�  الأمرين،  �أفه�مهم  تقبله  مل 
ذلك، و�لث�ين �عتق�دهم �أن ذلك �ملتكلم �سيعي، و�أن هذ� �لع�مل �لذي �أنكره �إمن� 
ق�م عليه الأجل ت�سيعه، لكونهم يعتقدون يف كل من ��ستغل بعلوم �الجته�د �أنه 
يخ�لف �ل�سيعة، طبيعة ر��سخة فيهم، و�أمر ورثوه عن �أ�سالفهم، ود�ء قبلوه من كل 

خمذول، وحمنة تع�ظم ب�سببه� �لبالء على �ل�سريعة وعلى �أهله�.     

فبهذه �الأ�سب�ب علمت �أن قي�مي عليهم ال يجدي �إال ثور�ن فتنة وظهور 
�الأمور  تلك  من  به  يتظهرون  م�  على  بزي�دة  لتظهرهم  �سبًب�  يكون  وقد  حمنة، 
�لفظيعة، و�لكفري�ت �ل�سنيعة، �للهم �إين �أُ�سهدك و�أنت خري �ل�س�هدين: �أين �أول 
�أو  منه  �سيًئ�  فعل  بقتل من  مفٍت  و�أول  ذلك،  منه  دم من �سدر  ب�سفك  ح�كم 
ق�ل به، عند �أول ب�رقة من بو�رق �لعدل، ويف �إخف�ء ر�ئحة من رو�ئح �الإن�س�ف، 
�ملوجبة  ذكرته�  �لتي  �ل�سفة  على  هم  �إليهم  �أ�سرت  من  �إن جميع  �أقول  ول�ست 
الإر�قة �لدم و�إزه�ق �لروح، بل يتظهر بذلك بع�ش خمذوليهم، وي�ستغل به �أن��ش 
ف�إنهم  و�أهله،  �لعلم  على  نقمة  منهم  ي�سدر  مب�  ك�نو�  و�إن  و�لبقية  �سي�طينهم،  من 
ينفّرون �لن��ش عن علم �ل�سرع، ويهونونه يف �سدورهم، وي�ست�سغرون علوم �لدين 
ُم�ستحقون  فهم  و�سالالتهم،  �إىل جه�التهم  فيه  يطمعون  من  ويجذبون  ب�أ�سره�، 
للحيلولة بينهم وبني كل �سبب يتو�سلون به �إىل �لعلم على كل تقدير كم� �أ�سرن� 
�إليه �س�بًق�، مع �إنز�ل بع�ش م� فيه �إه�نة لهم بهم وم�سهم ب�سوط �إذالل، ليكون يف 
ذلك �إعز�ز للدين ورفع ملن�ره وغ�سل مل� قد لوثو� به �أهله من �لقذر �لذي يلقونه 

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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عليهم وينج�سونهم به، و�هلل �ملرجو فعنده �خلري كله، وهو �أغري على دينه، وهو �أكرم 
عليه من �أن يه�ن �أو ي�س�م �أهله.

وفيهم �أفر�د قليلون ي�سلحون بتعلم �لعلم ويت�سبهون ب�أهله ويجرون على 
� ف�سر، ولكن م� �أقل  منط من يتعلمون منه وي�أخذون عنه، �إن خرًي� فخري و�إن �سرًّ

من يكون هكذ� منهم.

ف�إن قلت: وم� هذه �الأهلية �لتي يكون �س�حبه� حماًل لو�سع �لعلم فيه 
وتعليمه �إي�ه؟

قلت: هي �سرف �ملحتد وكرم �لنِّج�ر))) وظهور �حل�سب، �أو كون يف �سلف 
�لط�لب من له تعلق ب�لعلم و�ل�سالح ومع�مل �لدين، �أو مبع�يل �الأمور ورفيع �لرتب، 
وقد �أ�س�ر �إىل هذ� �لنبي - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - يف �حلديث �لث�بت عنه 
يف �ل�سحيح فق�ل: )�لن��ش مع�دن كمع�دن �لذهب و�لف�سة، خي�رهم يف �جل�هلية 
يف  �خلي�ر  و�سلم  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  ف�عترب  فقهو�).  �إذ�  �الإ�سالم  يف  خي�رهم 
�جل�هلية، ولي�ش ذلك الأمر يتعلق ب�لدين، ف�إنه ال دين الأهل �جل�هلية، بل �ملر�د 
بخي�ر �أهل �جل�هلية من ك�ن منهم من �أهل �ل�سرف ويف �لبيوت �لرفيعة، ف�إن هذ� 
�أمر يجذب بطبع �س�حبه �إىل مع�يل �الأمور، ويحول بينه وبني �لرذ�ئل، ويوجب 
عليه �إذ� دخل يف �أمر �أن يكون منه يف �أعلى حمل و�أرفع رتبة، فمتعلم �لعلم منهم 

))) �لنِّج�ر: �الأ�سل و�حل�سب. )م). 
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له  يكون يف �أهله على �أمت و�سف و�أح�سن ح�ل، غري �س�مخ ب�أنفه وال متب�ه مب� ح�سّ
وال مرتفع على �لن��ش مب� ن�ل منه.

�حلي�كة  ك�أهل  �ملهن  �أهل  و�سف�س�ف  �ملت�ع  �سقط  من  ك�ن  من  و�أم� 
ف�إن  �لو�سيعة،  و�حلرف  �لدنية،  �ملهن  ونحو ذلك من  »�لق�س�بة«)))  و  و»�لع�س�رة« 
نف�سه ال تف�رق �لدن�ءة وال جت�نب �ل�سقوط وال ت�أبى �مله�نة وال تنفر عن �ل�سيم، 
ف�إذ� ��ستغل م�ستغل منهم بطلب �لعلم ون�ل منه بع�ش �لنيل وقع يف �أمور، منه� 
و�أخ�ش  مك�ن  �أو�سع  يف  ك�ن  �أن  بعد  نف�سه  يرى  الأنه  و�خليالء،  و�لزهو  �لعجب 
�لتي  �ملنزلة  �لعلم و�أهله هي  ف�إن منزلة  و�أرفع مو�سع،  �أعلى حمل  رتبة ق�عًد� يف 
ال ت�س�ميه� منزلة و�إن علت، وال ت�س�ويه� رتبة و�إن �رتفعت، فبينم� ذلك �لط�لب 
ق�عد بني �أهل حرفته من �أهل �حلي�كة �أو �حلج�مة �أو �جلز�رة �أو نحوهم يف �أخ�ش 
بقعة و�أعظم مه�نة، �إذ �س�ر بني �لعلم�ء �ملتعلمني �لذين هم يف �أعلى من�زل �لدني� 
و�لدين، فبمجرد ذلك يح�سل له من �لعجب و�لتط�ول على �لن��ش و�لرتفع عليهم 
م� يعظم به �ل�سرر على �أهل �لعلم ف�ساًل عن غريهم ممن هو دونهم، مع م� ين�سم 
�إىل ذلك من �ل�سخف �لذي ن�س�أ عليه وتلق�ه من �سلفه و�سقوط �لنف�ش و�سعف 
�آب�ئه ال ينكره  �ل�سبي مل� ين�س�أ عليه من �أخالق  ت�أّثر  �لعقل ونذ�لة �لهمة، ومثل 
»كل  �ل�سحيح  عنه يف  �سح  فيم�  و�سلم  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  يقول  ولهذ�  �أحد؛ 
مولود يولد على �لفطرة، ولكن �أبو�ه يهود�نه وين�سر�نه وميج�س�نه« ف�إذ� ك�ن �ل�سغري 

))) �لق�س�بة: ن�سبة �إىل �لزر�عة وبيع �لق�سب، وهو �لرب�سيم. )م). 
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ينطبع بط�بع �لكفر ب�سبب �أبويه، فم� ب�لك ب�س�ئر �الأخالق �لتي يجدهم� عليه�.

ثدي  من  �ملرت�سع  �لو�س�عة  �أهل  بني  �لن��سئ  �لط�لب  هذ�  فيه  يقع  ومم� 
وبني  حرفته  �أهل  �إال  �لن��ش  يف  يرى  ال  �ملن�س�أ  و�إلف  �لطبع  بحكم  �أنه  �لرق�عة، 
مهنته، فيعود من حيث بد� ويرجع من �لب�ب �لذي خرج منه فيكون يف ذلك 
من �الإه�نة للعلم و�الإزر�ء على �أهله و�لو�سع بج�نبهم م� ال يق�در قدره، الأن هذ� 
للمتعلمني،  م�س�رًك�  �لعلم  �سيوخ  �أيدي  بني  ق�عًد�  �ملد�ر�ش  ت�رة يف  �لن��ش  ير�ه 
وت�رة يرونه يف دك�كني �حلج�مني وحو�نيت �لعط�رين ومن جرى هذ� �ملجرى من 
�ملحرتفني، ومم� يقع فيه �أنه بحكم �لطبع �لذي ��ستف�ده من �ملن�س�أ وتطّبع به من �أبويه 
ومن مي�ثلهم� و�إن دخل يف مد�خل �لعلم وتزّي� بزي �أهله، فهم �أبغ�ش �لن��ش �إليه 
و�أحقرهم لديه، ال يقيم لهم وزنً� وال يعرتف لهم بف�سيلة، بل يكون ديدنه وهجري�ه 
ومعنى كالمه وفحو�ه هو �لته�ون بهم وحتقري م� عظمه �هلل من �أمرهم، و�الإغر�ء بني 
�أمث�لهم و�لتعر�ش للمف��سلة بني ف�س�ئلهم، و�إدخ�ل �ل�سحن�ء بينهم بكل ممكن، 
ومن �أنكر هذ� فعليه ب�ال�ستقر�ء و�لتتبع، ف�إنه �سيجد م� وجدن�ه، ويقف على �سحة 
م� حكين�ه، وال يخرج من هوؤالء �إال �لن�در �لقليل، وال يكون ذلك �إال لعرق ينزعه 

�إىل �ل�سرف ويجذبه �إىل �خلري يف �سلفه �لقدمي، و�إن جهله من مل يعرفه.

�إليه بع�ش �الأدلة �ل�سرعية، و�إذ�  وب�جلملة فهذ� م� تفيده �لتجربة وت�سري 
�خلن�زير  �أهله كمقلد  �لعلم يف غري  »و��سع  و�سلم  و�آله  عليه  �هلل  قوله �سلى  �سح 
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�جلوهر« ففيه �أعظم عربة للمعتربين، من �حل�ملني لعلوم �لدين، وقد عز�ه بع�ش 
من  حفظي  يف  هو  فيم�  �لرقم  ح�ل  ��ستح�سره  وال  م�جة،  �بن  �إىل  �لعلم  �أهل 

�أح�ديث �سنن �بن م�جة فلينظر.

و�أم� من ك�ن �أهاًل للعلم ويف مك�ن من �ل�سرف، ف�إنه يزد�د ب�لعلم �سرًف� 
مت وجميل �لتو��سع ور�ئق �لوق�ر وبديع  �إىل �سرفه، ويكت�سب به من ح�سن �ل�سَّ
� وعرف�نه تعظيًم�، فيتخلق ب�أخالق �الأنبي�ء ومن مي�سي  �الأخالق م� يزيد علمه علوًّ
ويعظمه  حقه،  للعلم  ويعرف  �الأمة،  و�س�حلي  �لعلم�ء  ع�ملي  من  طريقهم،  على 
�لدني�،  الأهل  ب�خل�سوع  ي�سوبه  وال  ب�ملط�مع،  يكدره  فال  تعظيمه،  من  ينبغي  مب� 
وال يجهمه ب�لتو�سل به �إىل م� يف يد �الأغني�ء، فيكون عنده خمدوًم� ال خ�دًم�، 

ومق�سوًد� ال ق��سًد�.

وبني ه�تني �لط�ئفتني ط�ئفة ث�لثة، لي�ست من هوؤالء وال من هوؤالء، جعلو� 
�لعلم مك�سًب� من مك��سب �لدني�، ومعي�سة من مع�ي�ش �أهله ال غر�ش لهم فيه �إال 
�إدر�ك من�سب من من��سب �أ�سالفهم، ونيل رئ��سة من �لرئ��س�ت �لتي ك�نت لهم، 
كم� ن�س�هده يف غ�لب �لبيوت �ملعمورة ب�لق�س�ء �أو �الإفت�ء �أو �خلط�بة �أو �لكت�بة، 
�أو م� هو �سبيه بهذه �الأمور، ف�إن من ك�ن ط�لًب� للو�سول �إىل �سيء من هذه �الأمور، 
�إىل  �لبلوغ  يت�سور  وهو ال  يطلبه،  مل�  به  يت�أهل  م�  يتعلم  �لعلم  مد�ر�ش  �إىل  ذهب 
وفهمه  كلياًل،  ذهنه  فيكون  لط�لبه  �حل��سلة  و�لغ�ية  �لعلم،  من  �مل�ستف�دة  �لثمرة 

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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�قتن��ش  يف  فكرته  ومعظم  ت�سوره  غ�ية  بل  خ��سرة،  ونيته  خ�ئرة،  ونف�سه  علياًل، 
�ملن�سب و�لو�سول �إليه، فيخدم يف مدة طلبه و��ستغ�له �أهل �ملن��سب، ومن يرجو 
ويتعرث  �أبو�بهم  �إىل  ويرتدد  �لعلم،  يخدم  مم�  �أكرث  مر�ده  بلوغ  على  �الإع�نة  منهم 
يف جم�ل�سهم، ويذوق به من �الإه�نة م� فيه �أعظم مر�رة ويتجرع من �لغ�س�ش م� 
ي�سغر قدر �لدني� ب�لن�سبة �إليه، ف�إذ� ن�ل ذلك �ملن�سب �سرب ب�لدف�تر وجه �حل�ئط، 
�لعلم  على  و�ملن�سط  نف�سه،  جهة  من  عليه�  �لب�عث  لعدم  �ل�سور  خلف  و�ألق�ه� 
و�ملرغب فيه. فهذ� هو �سبيه مبن يتعلم مهنة من �ملهن ويتدرب يف حرفة من �حلرف 
فيق�سد �أهله� حتى يدركه� ويكون فيه� �أ�ست�ًذ� ثم يذهب �إىل دك�ن من �لدك�كني 
فيعت��ش بتلك �حلرفة، ولي�ش هو من �أهل �لعلم يف ورد وال �سدر، وال ينبغي �أن 

يكون معدوًد� منهم.

 و�إن �رت�سم يف ذهنه منه ر�سوم فهو من �أزهد �لن��ش فيه�، و�أجف�هم له� 
و�أقلهم �حتف�اًل به�، وال ف�ئدة يف تعلمه ر�جعة �إىل �لدين قط، بل غ�ية م� ��ستف�ده 
و�إيق�عهم  و�إيق�عه  �لدني�،  �أهل  عند  لالإه�نة  وتعري�سهم  تعري�سه  و�أهله  �لعلم  منه 
ي�س�هد  وزنً�، كم�  له  يقيم  له ذكًر� وال  يرفع  قدًر� وال  للعلم  يعرف  يد من ال  يف 
غ�ية  �لدنيوية  �ملن��سب  بطلبة  يتالعبون  ف�إنهم  �لدولية،  ب�الأعم�ل  �ملتعلقني  من 
�لتالعب، ويعّر�سونهم لالإه�نة مرة بعد �أخرى، ويتلذذون بذلك ويبتهجون، الأنهم 
يظنون �أنه� قد �رتفعت طبقتهم عن طبق�ت �أهل �لعلم، وحكمو� ت�رة فيهم ب�لوالية 
وت�رة ب�لعزل، ومترغو� على عتب�تهم مرة بعد مرة، فبهذه �لو�سيلة دخل على �أهل 
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تبكي  م�  �ل�سنيعة  و�لفعالت  �لو�سيعة  �لهن�ت  هذه  من  هوؤالء  ي�سنعه  مب�  �لعلم 
عيون �لعلم و�أهله، وتقوم عليه �لنو�عي، ويغ�سب له كل من له حمية دينية وهمة 
علية، ولو علم �أولئك �ملغرورون مل يبتهجو� مبن ق�سدهم من هوؤالء �لنوك�ء، ف�إنهم 
يطلب  من  وبني  بينهم  فرق  وال  عالقة،  وبينهم  بينه  وال  �لعلم  �أهل  من  لي�سو� 

�الأعم�ل �لدولية �لتي ال تعلق به� ب�لعلم.

ومن هذه �حليثية تن�زل من�سب �لعلم وته�ون �لن��ش به، الأنهم يرون رجاًل 
�أهل �لعلم وتزّي� بزيهم وح�سر جم�ل�سهم، ثم ذهب �إىل جم�ل�ش  قد لب�ش لب��ش 
�أو  �إليه� من وزير  �أهل �الأعم�ل �لدنيوية  �إي�س�ل  �أهل �لدني� ومن لهم قدرة على 
�أمري، فت�س�غر لهم وتذلل وته�ون وحتّقر، حتى ي�سري يف عد�د خدمهم ومن هو يف 
و�إن خ�لف  يريدونه منه،  �ملن��سب فعمل على م�  �أعطوه من�سًب� من  ثم  �أبو�بهم، 
علم عنده  فيظن من ال  بحًت�،  ط�غوًت�  و�إن ك�ن  له،  ير�سمونه  م�  و�عتمد  �ل�سرع، 
�إذ� ظفرو�  بحق�ئق �الأمور �أن �أهل �لعلم كلهم هكذ�، و�أنهم ين�سلخون من �لعلم 
مبن�سب من �ملن��سب هذ� �الن�سالخ، ومي�سخون هذ� �مل�سخ. ويعود �أمرهم �إىل هذ� 
�حِلرف  ويوؤثر  رغبته،  فيه  وتقل  نف�سه،  عنه  وتنفر  و�أهله،  �لعلم  يف  فيزهد  �ملع�د، 
�لدنيوية عليه لريبح �ل�سالمة من �مله�نة �لتي ر�آه� ن�زلة بهذ� �مل�سوؤوم، �جل�لب على 

نف�سه وعلى �أهل �لعلم م� جلب من �لذل و�ل�سغ�ر. 

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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و�إذ� ك�ن م� جن�ه هوؤالء �لنوكى))) على �لعلم و�أهله ب�لًغ� �إىل هذ� �حلد 
�أن  بعد  �ملن��سب،  منه  يطلبون  فيهم من  يعتقده  مب�  فم� ظنك  �لن��ش،  �س�ئر  عند 
�س�هد منهم م� ي�س�هده من �خل�سوع و�لذلة و�الن�سالخ عن �ل�سرع �إىل م� يريدونه 
منه، وبذل �الأمو�ل لهم على ذلك، ومه�د�تهم ب�أفخر �لهد�ي�، و�لوقوف على م� 
يطلبونه منه على �أي �سفة ُتَر�د منهم، وين�سم �إىل هذ� خلوهم عن �لعلم وجهلهم 
الأهله �لذين هم �أهله، فيظنون �أن �أولئك �لذين ق�سدوهم وتعرثو� على �أبو�بهم هم 
روؤو�ش �أهله، مل� ي�س�هدونه عليهم من �لهيئة و�للب��ش �لف�خر �لذي ال يجدونه عند 
�مل�ستغلني ب�لعلم. فهل تر�هم بعد هذ� مييلون �إىل م� يقوله �أهل �لعلم وينزجرون 
مب� يوردونه عليهم من �لزو�جر �ل�سرعية �ملت�سمنة الإنك�ر م� هو منكر و�الأمر مب� هو 
�سمًع�  لهذ�  ي�سغو�  �أن  هيه�ت  �هلل.  لهم عن جم�وزة حدود  و�لتخويف  معروف 
�أهل  �أمر وقع فيه من  ف�إىل �هلل �مل�ستكى، وعليه �ملعول، فهذ�  �أو يفتحو� له طرًف�، 
�لع�سور �الأول ف�الأول. وم� �أحق �أهل �لعلم �حل�ملني حلجج �هلل �ملر�سدين لعب�ده 
�إىل �سر�ئعه �أن يطردو� هوؤالء عن جم�ل�سهم، ويبعدوهم عن مو�طن تعليمهم، و�أن 
ال يبذلو� �لعلم �إال ملن يقدره حق قدره، وينزله منزلته، ويطلبه لذ�ته ويرغب فيه 
ل�سرفه، ويعتقد �أنه �أ�سرف مطلب من مط�لب �لدين و�لدني� و�أنه ي�سغر عنده �مللك 

ف�ساًل عم� هو دونه.

وَكى: �حلمقى. )م). )))  �لنَّ
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وال �أقول �إن �أهل �لعلم �لع�رفني به �ملطلعني على �أ�سر�ره مينعون �أنف�سهم 
من �ملن��سب �لدينية، وكيف �أقول بهذ� وهذه �ملن��سب �إذ� مل تربط بهم �س�عت، 
و�إذ� مل يدخل فيه� �الأخي�ر تت�بع فيه� �الأ�سر�ر، و�إذ� مل يقم به� �أهل �لعلم ق�م به� 
�أقول هذ�  �أهل �جلور. وكيف  �إليه�  �أقبل  �أهل �لورع  �أدبر عنه�  �أهل �جلهل، و�إذ� 
و�أهل �لعلم هم �مل�أمورون ب�حلكم بني �لن��ش ب�حلق و�لعدل و�لق�سط، وم� �أنزل �هلل 
وم� �أر�هم �هلل و�لقي�م بني �لن��ش بحججه و�لتبليغ الأحك�مه وتذكريهم مب� �أمر �هلل 
ب�لتذكري به، و�إر�س�دهم �إىل م� �أر�سدهم �هلل �إليه، والأهل �لق�س�ء و�الإفت�ء ونحوهم� 
من هذه �الأمور �أوفر ن�سيب و�أكرب حظ. ولكني �أقول �إنه ينبغي لط�لب �لعلم �أن 
يطلبه كم� ينبغي، ويتعلمه على �لوجه �لذي يريده �هلل منه، معتقًد� �أنه �أعلى �أمور 
�لدين و�لدني�، ر�جًي� �أن ينفع به عب�د �هلل بعد �لو�سول �إىل �لف�ئدة منه. ومن جملة 
�لنفع �إذ� �حت�ج �إليه �مللوك و�أهل �لدني� �أن يلي من�سًب� من �ملن��سب، فطلبو� منه 
ذلك وعّولو� عليه يف �الإج�بة، معرتفني بحق �لعلم منق�دين �إىل م� يوجبه �ل�سرع، 
�إىل منزلة يف �لعلم ت�سلح لذلك  �أوجب �هلل تعظيمه، وك�ن قد بلغ   معظمني مل� 
�ملن�سب، و�سهد له �أهل �لعلم بكم�ل �لت�أهل و�إحر�ز عدته، فهذ� �إذ� ك�ن �حل�ل 
هكذ� ال يحل له �أن ميتنع من �الإج�بة �أو ي�أبى من قبول ذلك، ف�إنه �إذ� فعل ذلك 
�أوجبه �هلل عليه من �لقي�م بحجته ون�سر �أحك�مه و�إر�س�د عب�ده �إىل  ك�ن ت�رًك� مل� 
�لو�جب�ت على  �أوجب  �أن ذلك من  ونهيهم عن جت�وز حدوده، وال �سك  مع�مله 
�لعلم و�أهم �ملهم�ت، ولو ج�ز ذلك ملن ُطلب منهم وعول عليه جل�ز لغريه  �أهل 
من �أهل �لعلم �أن ي�سنع ك�سنعه وي�سلك م�سلكه، فتتعطل مع�هد �ل�سرع وتذهب 

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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ر�سومه، ويتخذ �لن��ش روؤ�س�ء جه�اًل يق�سون بغري علم فَي�سلون وُي�سلون، وذلك 
من عالم�ت �لقي�مة و�أ�سر�ط �ل�س�عة كم� ورد به �خلرب �ل�سحيح.

]الطبقة الثانية من حملة العلم[

و�إذ� عرفت م� ينبغي الأهل �لطبقة �الأوىل من �لعلوم، فلنتكلم �الآن يف 
بي�ن م� ينبغي الأهل �لطبقة �لث�نية من �لطبق�ت �ملذكورة �س�بًق�، وهي طبقة من 
يريد �أن يعرف م� طلبه منه �ل�س�رع من �أحك�م �لتكليف و�لو�سع على وجه ي�ستقل 
�أهل  ت�سوره  م�  �إىل  �لبلوغ  يت�سور  �أن  دون  من  �إىل غريه،  يحت�ج  وال  بنف�سه  فيه 
�لطبقة �الأوىل من تعدي فو�ئد مع�رفهم �إىل غريهم، و�لقي�م يف مق�م �أك�بر �الأئمة 

�ملرجوع �إليهم، كم� يت�سوره �أهل �لطبقة �الأوىل.

فنقول: �س�حب هذه �لطبقة �لث�نية هو من يطلب م� ي�سدق عليه م�سمى 
�الجته�د وي�سوغ به �لعمل ب�أدلة �ل�سرع، وهو يكتفي ب�أن ي�أخذ من كل فن من 
فنون �الجته�د بن�سيب يعلم به ذلك �لفن علًم� ي�ستغني به عن �حل�جة �إليه، �أو 
يهتدي به �إىل �ملك�ن �لذي فيه ذلك �لبحث على وجه يفهم به م� يقف عليه منه، 
�أحو�ل  به� على معرفة  يقتدر  فيه ملكة  له  تثبت  �لنحو حتى  بتعلم علم  في�سرع 
�أو�خر �لكلم �إعر�بً� وبن�ء، و�أقل م� يح�سل له ذلك بحفظ خمت�سر من �ملخت�سر�ت 
�مل�ستملة على مهم�ت م�س�ئل �لنحو و�ملت�سمنة لتقرير مب�حثه على �لوجه �ملعترب، 
ك�لك�فية البن �حل�جب، وقر�ءة �سرح من �سروحه� �ملخت�سرة، و�أح�سنه� ب�لن�سبة 



153153

�إىل �ل�سروح �ملخت�سرة �سرح �جل�مي. ف�إنه ينتفع به �لط�لب �نتف�ًع� ال يجده يف غريه 
من خمت�سر�ت �ل�سروح، ثم يحفظ خمت�سًر� يف �ل�سرف ك�ل�س�فية البن �حل�جب، 
وقر�ءة �سرح من �سروحه� �ملخت�سرة، و�أح�سنه� �سرح �جل�ربردي. ثم ي�ستغل بحفظ 
خمت�سر من خمت�سر�ت علم �ملع�ين و�لبي�ن ك�لتلخي�ش للقزويني، وقر�ءة �سرح 

من �سروحه �ملخت�سرة ك�سرح �ل�سعد �ملخت�سر.

من  �سرح  وقر�ءة  �الأ�سول  خمت�سر�ت  من  خمت�سر  بحفظ  ي�ستغل  ثم 
�سروحه. و�أنفع م� ينتفع به �لط�لب، �لغ�ية للح�سني بن �لق��سم و�سرحه� له، ف�إنهم� 

مع �ملب�لغة يف �الخت�س�ر قد ��ستمال على م� حوته غ�لب �ملطوالت �لكب�ر.   

�لق��سي  كتف�سري  �ملخت�سرة  �لتف��سري  من  تف�سري  بقر�ءة  ي�ستغل  ثم 
�لبي�س�وي مع مر�جعة م� ميكنه مر�جعته من �لتف��سري. ثم ي�ستغل ب�سم�ع م� ال بد 
من �سم�عه من كتب �حلديث، وهي �ل�ست �الأمه�ت ف�إن عجز عن ذلك ��ستغل 
ب�سم�ع م� هو م�ستمل على م� فيه� من �ملتون كج�مع �الأ�سول، ثم ال يدع �لبحث 
ط�قته،  �إليه  تبلغ  م�  بح�سب  �الأحك�م يف غريه�  �أح�ديث  من  موجود  هو  م�  عن 
ويبحث عن �الأح�ديث �خل�رجة عن �ل�سحيح يف �ملو�طن �لتي هي مظنة للكالم 
عليه� من �ل�سروح و�لتخريج�ت، ويكون مع هذ� عند مم�ر�سته لعلم �للغة على وجه 
يهتدي به يف �لبحث عن �الألف�ظ �لعربية و��ستخر�جه� من مو�طنه�، وعنده من 
علم ��سطالح �حلديث وعلم �جلرح و�لتعديل م� يهتدي به �إىل معرفة م� يتكلم به 

�ظ على �أ�س�نيد �الأح�ديث ومتونه�. �حُلفَّ

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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فمن َعِلم بهذه �لعلوم علًم� متو�سًط� يوجب ثبوت مطلق �ملََلَكة يف كل 
و�حد منه� �س�ر جمتهًد� م�ستغنًي� عن غريه، ممنوًع� من �لعمل بغري �لدليل، وعليه 
وكيفية  �لعلم  �أهل  �أقو�ل  عن  دينه  يف  �إليه�  يحت�ج  ح�دثة  كل  عند  يبحث  �أن 
��ستداللهم يف تلك �حل�دثة، وم� ق�لوه وم� ُردَّ عليهم به، ف�إنه ينتفع بذلك �نتف�ًع� 
�لطبقة  �أهل  و�إن ق�سر عن  و�إىل فهمه فهوًم�، وهو  �إىل علمه علوًم�  ك�ماًل، وي�سم 
�ملقد�ر،  هذ�  على  زي�دة  �إىل  �لدين  �أمر  من  به  يتعلق  فيم�  مبحت�ج  فلي�ش  �الأوىل 
ك�مل  هو  ينتفع من  فقد  و�لفهوم،  �لقر�يح  ب�ختالف  ب�لعلوم،  �النتف�ع  ويختلف 
�لذك�ء، �س�دق �لفهم، قوي �الإدر�ك ب�لقليل م� ال يقتدر على �النتف�ع مب� هو �أكرث 

منه كثري من ج�مدي �لفهم ر�كدي �لفطنة.   

]الطبقة الثالثة من حملة العلم[

و�أم� �أهل �لطبقة �لث�لثة وهم �لذين يرغبون �إىل �إ�سالح �أل�سنتهم وتقومي 
�أفه�مهم مب� يقتدرون به على فهم مع�ين م� يحت�جون �إليه من �ل�سرع وعدم حتريفه 
�إال �ال�ستقالل، بل يعزمون على  �إعر�به، من دون ق�سد منهم  وت�سحيفه وتغيري 
فينبغي  �لرتجيح،  �إىل  و�الحتي�ج  �لتع�ر�ش  عرو�ش  عند  �ل�سوؤ�ل  على  �لتعويل 
تعلم �سيًئ� من علم �الإعر�ب حتى يعرف به �إعر�ب �أو�خر �لكلم، ويكفيه يف مثل 
ذلك منظومة �حلريري �مل�سم�ة )�مللحة)، وقر�ءة �سروحه� على �أهل �لفن، وتدربه 
يف �إعر�ب م� يطلع عليه من �لكالم �ملنظوم و�ملنثور، ويحفي))) �ل�سوؤ�ل عن �إعر�ب 

))) يحفى: يلح. )م).
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م� �أ�سكل عليه، حتى تثبت له مبجموع ذلك ملكة يعرف به� �أحو�ل �أو�خر �لكلم 
�إعر�بً� وبن�ًء، و�إن مل يعلم بوجوه �لعلل �لنحوية وال عرف �حلجج �لعربية.

)�لنخبة)  مثل  ذلك  مثل  يف  ويكفيه  �حلديث  علم  ��سطالح  يتعلم  ثم 
)بلوغ  مثل  �حلديث  يف  �ملخت�سر�ت  �سم�ع  على  يكب  هذ�  بعد  ثم  و�سرحه�، 
�سيء  �أو  �الأ�سول)  )ج�مع  �سم�ع  من  متكن  و�إن  و)�ملنتقى).  و)�لعمدة)  �ملر�م) 
من خمت�سر�ته فعل، ف�إذ� �أ�سكل عليه معنى حديث نظر يف �ل�سروح �أو يف كتب 
�أو �لتب�ش عليه هل �حلديث مم�  �أ�سكل عليه �لر�جح من �ملتع�ر�س�ت  �للغة، و�إن 
يجوز �لعمل به �أو ال؟ �س�أل علم�ء هذ� �ل�س�أن �ملوثوق بعرف�نهم و�إن�س�فهم، ويعمل 
على م� ير�سدونه �إليه، ��ستفت�ًء وعماًل ب�لدليل، ال تقليًد� وعماًل ب�لر�أي، وي�ستغل 
�لبغوي  �إىل حتقيق وتدقيق كتف�سري  �لتي ال يحت�ج  �لتف��سري  تف�سري من  ب�سم�ع 
�ملب�حث  من  بحث  عليه  �أ�سكل  و�إذ�  �ملنثور،  �لدر  �مل�سمى  �ل�سيوطي  وتف�سري 
�إىل  �أمر يرجع  �لتب�ش عليه  �أو  �لر�جح،  �إىل  �لتف��سري ومل يهتد  �أو تع�ر�ست عليه 
ت�سحيح �سيء مم� يجده يف كتب �لتف�سري، رجع �إىل �أهل �لعلم بذلك �لفن �س�ئاًل 

لهم عن �لرو�ية ال عن �لر�أي.    

وقد ك�ن من هذه �لطبقة غ�لب �ل�سح�بة و�لت�بعني وت�بعيهم �لذين يقول 
فيهم �لنبي - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - )خري �لقرون قرين، ثم �لذين يلونهم، 
ثم �لذين يلونهم). ف�إنهم ك�نو� ي�س�ألون �أهل �لعلم منهم عن حكم م� يعر�ش لهم 

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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مم� يحت�جون �إليه يف مع��سهم ومع�دهم، فريوون لهم يف ذلك م� ج�ء عن �هلل تع�ىل 
�أو عن ر�سوله - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم- فيعملون برو�يتهم ال بر�أيهم، من دون 

تقليد وال �لتز�م ر�أي، كم� يعرف ذلك من يعرفه. 

وقد �أو�سحت هذ� �إي�س�ًح� كثرًي� يف كت�بي �لذي �سميته )�لقول �ملفيد يف 
حكم �لتقليد) فلريجع �إليه. 

]الطبقة الرابعة من حملة العلم[

و�أم� �لطبقة �لر�بعة �لذين يق�سدون �لو�سول �إىل علم من �لعلوم �أو علمني 
�أو �أكرث لغر�ش من �الأغر��ش �لدينية �أو �لدنيوية من دون ت�سور �لو�سول �إىل علم 
�ل�سرع، كم� يفعله من يريد �أن يكون مدرًك� ل�سن�عة من �ل�سن�ع�ت �لتي له� تعلق 
ب�لعلم، وذلك كمن يريد �أن يكون �س�عًر� �أو من�سًئ� �أو ح��سًب�، ف�إنه ينبغي له �أن 

يتعلم م� يتو�سل به �إىل ذلك �ملطلب.

فمن �أر�د �أن يكون �س�عًر� تعلم من علم �لنحو و�ملع�ين و�لبي�ن م� يفهم 
و�الإح�طة  �لبديع  وي�ستكرث من �الطالع على علم  �لعلوم،  �أهل هذه  مق��سد  به 
ب�أنو�عه، و�لبحث عن نكته و�أ�سر�ره، وعلم �لعرو�ش و�لقو�يف، ومي�ر�ش �أ�سع�ر �لعرب 
�الإ�سالم،  �أهل  من  �الأوىل  �لطبقة  �أهل  �أ�سع�ر  ثم  منه�.  ميكنه حفظه  م�  ويحفظ 
كجرير )ت0))هـ) و�لفرزدق )ت0))هـ) وطبقتهم�، ثم �أ�سع�ر مثل ب�س�ر بن برد 
)ت67)هـ) و�أبي نو��ش )ت98)هـ) وم�سلم بن �لوليد، و�أعي�ن من ج�ء بعدهم 
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�أ�سع�ر  ك�أبي مت�م )ت)23هـ) و�لبحرتي )ت284هـ)  و�ملتنبي )ت354هـ)، ثم 
��ست�سعب  م�  �ملت�أخرة، وي�ستعني على فهم  �لع�سور  �أهل  ب�جلودة من  �مل�سهورين 
عليه بكتب �للغة، ويكب على �لكتب �مل�ستملة على تر�جم �أهل �الأدب كيتيمة 
�الأدب  �أهل  موؤلف�ت  من  منطه  على  هو  وم�  �لعقي�ن،  وقالئد  وذيوله�،  �لدهر 
ك�لريح�نة و�لنفحة. وكم� يحت�ج �إىل م� ذكرن�ه من �أر�د �أن يكون �س�عًر� فهو يحت�ج 
�ل�س�ئر  �ملثل  �إىل �الطالع على  �أن يكون من�سًئ�، مع �حتي�جه  �أر�د  �أي�ًس� من  �إليه 
البن �الأثري، و�لك�مل للمربد، و�الأم�يل للق�يل، وجم�ميع خطب �لبلغ�ء ور�س�ئلهم، 
خ�سو�ًس� مثل م� هو مدّون من بالغ�ت �جل�حظ و�لف��سل و�لعم�د و�أمث�لهم، ف�إنه 

ينتفع بذلك �أمت �نتف�ع. 

ومن �أر�د �أن يكون ح��سًب� ��ستغل بعلم �حل�س�ب، وموؤلف�ته معروفة، وهكذ� 
من �أر�د �أن يطلع على علم �لفل�سفة ف�إنه يحت�ج �إىل معرفة �لعلم �لري��سي، وهو علم 
�لب�حث  �لعلم  �لطبيعي، وهو  و�لعلم  و�ملنف�سل،  �ملت�سل  �لكّم  �أحو�ل  به  يعرف 
عن �أحو�ل ع�مل �لكون و�لف�س�د. و�لعلم �الإلهي، وهو �لعلم �لب�حث عن �أحو�ل 
�ملوجود مب� هو موجود، مع م� يتعلق بذلك من �أحو�ل �ملبد�أ و�ملع�د. وهكذ� علم 
�لهند�سة، وهو �لعلم �لب�حث عن مق�دير �الأ�سي�ء كّم� وكيًف� ومب�دية �الأ�سك�ل، 
فمن جمع هذه �لعلوم �الأربعة - �أعني �لري��سي و�لطبيعي و�الإلهي و�لهند�سة- 
�س�ر فيل�سوًف�. و�لعلم ب�لعلوم �لفل�سفية ال ين�يف علم �ل�سرع بل يزيد �ملت�سرع �لذي 
�أنه ال  يعلم  له، الأنه  �ل�سرع وحمبة  بعلم  �ل�سرع غبطة  قد ر�سخت قدمه يف علم 

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم
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�إال من جهة �ل�سرع، و�إن  �سبيل للوقوف على م� ح�ول �لفال�سفة �لوقوف عليه 
كل ب�ب غري هذ� �لب�ب ال ينتهي مبن دخل �إليه �إىل غ�ية وف�ئدة.

ومن ك�ن مريًد� لعلم �لطب فعليه مبط�لعة كتب ج�لينو�ش، ف�إنه� �أنفع �سيء 
يف هذ� �لفن ب�تف�ق من ج�ء بعده من �مل�ستغلني بهذه �ل�سن�عة �إال �لن�در �لقليل. 
وقد �نتقى منه� جم�عة من �ملت�أخرين �ستة ع�سر كت�بً� و�سروحه� �سروًح� مفيدة، 
�ملفرد�ت  بني  �جل�معة  �لكتب  من  عليه  وقفت  م�  ف�أكمل  ذلك  عليه  تعذر  ف�إن 
و�ملركب�ت و�لعالج�ت كت�ب )�لق�نون) البن �سين�، و )ك�مل �ل�سن�عة) �مل�سهور 
)ب�مللكي) لعلي بن �لعب��ش. ومن �أنفع �ملخت�سر�ت يف هذ� �لفن )�لذخرية) لث�بت 
بن قرة، ف�إنه� قد ت�سمنت من �لعالج�ت �لن�فعة و�الأدوية �ملجربة مع �خت�س�ره� م� 
هو ق�ئم مق�م كثري من �ملطوالت، ومن �أنفع م� يف هذ� �لفن ب�عتب�ر خو��ش �الأدوية 
�ملفردة وبع�ش �ملركب�ت تذكرة �ل�سيخ د�ود �الأنط�كي. ولو كمل ب�ملع�جل�ت لك�ن 
مغنًي� عن غريه، ولكنه �نقطع بعد �أن �سرع يف �لكالم على مع�جل�ت �لعلل على 
حروف �أبجد فو�سل �إىل حرف �لط�ء ثم �نقطع �لكت�ب. ومن �أنفع �لكتب يف هذ� 

�لفن »�ملوجز« و�سروحه. 

يتو�سل  �أن  عليه  ك�ن  �لعلوم،  من  علم  �إىل  ق��سًد�  ك�ن  فمن  وب�جلملة 
�أبلغ  �أح�سن حترير، �ملهذبة  به�، �ملحررة  ��ستغل  بنفع من  �مل�سهورة  ب�ملوؤلف�ت  �إليه 
وكثرًي�  فيه،  �ملوؤلف�ت  �أح�سن  �إىل  �إر�س�د  فيه  م�  فن  كل  يف  قدمن�  وقد  تهذيب، 
م� يق�سد �لط�لب �لذي مل يتدرب ب�أخالق �ملن�سفني ويتهذب ب�إر�س�د �ملحققني 
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�الطالع على مذهب من �ملذ�هب �مل�سهورة، ومل تكن له يف غريه رغبة، وال عنده 
يبتدئ بحفظ  �أن  م�أربه،  ونيل  �إدر�ك مق�سده  �إىل  �لطرق  ف�أقرب  ن�س�ط،  �سو�ه  مل� 
خمت�سر من خمت�سر�ت �أهل ذلك �ملذهب ك�لكنز يف مذهب �حلنفية، و�ملنه�ج 
يف مذهب �ل�س�فعية، ف�إذ� �س�ر ذلك �ملخت�سر حمفوًظ� له متقًن� على وجه ي�ستغني 
به عن حمل �لكت�ب، �سرع يف تفهم مع�نيه وتدبر م�س�ئله على �سيخ من �سيوخ 
�ملخت�سر وفهم مع�نيه، مع كونه  �لفن، حتى يكون ج�مًع� بني حفظ ذلك  ذلك 
مكرًر� لدر�سه، متدبًر� ملع�نيه، �لوقت بعد �لوقت، حتى ير�سخ حفظه ر�سوًخ� ي�أمن 
من  �سيخ  على  �سروحه  من  �سرح خمت�سر  بدر�ش  ي�ستغل  ثم  �لتفّلت،  من  معه 
�ل�سيوخ، ثم يرتقى �إىل م� هو �أكرث منه فو�ئد و�أكمل م�س�ئل. ثم يكّب على مط�لعة 
موؤلف�ت �ملحققني من �أهل ذلك �لفن، في�سم م� وجده من �مل�س�ئل خ�رًج� عن 
ذلك �ملخت�سر �لذي قد �س�ر حمفوًظ� له �إليه على وجه ي�ستح�سره عند �حل�جة 
�إليه، ولكنه �إذ� مل يكن لديه من �لعلم �إال م� قد �س�ر عنده من فقه ذلك �ملذهب، 
فال ريب �أنه يكون ع�مّي �لفهم �سيِّئ �الإدر�ك عظيم �لبالدة غليظ �لطبع، فعليه �أن 
يبتدئ بتهذيب فهمه وتلقيح فكره ب�سيء من خمت�سر�ت �لنحو وجم�ميع �الأدب، 
حتى تثبت له �لفق�هة �ل�سورية، و�أم� �لفق�هة �حلقيقية فال يت�سف به� �إال �ملجتهد 

بال خالف بني �ملحققني.

طبقات/ فئات املتعلمني وما ينبغي اأن يتعلمه طلب كل فئة من العلوم





و�إذ� عرفت م� ينبغي لكل طبقة من تلك �لطبق�ت من �ملع�رف �لعلمية، 
فلنكمل لك �لف�ئدة بذكر مب�حث ينتفع به� ط�لب �حلق ومريد �الإن�س�ف �نتف�ًع� 

�، ويرتقي به� �إىل مك�ن ي�ستغني به عن كثري من �جلزئي�ت. ع�مًّ

]بناء ال�شريعة على جلب امل�شالح ودفع املفا�شد[

على  مبنية  �ل�سمحة،  �ل�سهلة  �ملطهرة  �ل�سريعة  هذه  �أن  يعلم  �أن  فمنه�: 
و�لق�س�ش  �الأنبي�ء،  من  �لك�ئنة  �لوق�ئع  تتبع  ومن  �ملف��سد،  ودفع  �مل�س�لح  جلب 
�ملحكية يف كتب �هلل �ملنزلة، علم ذلك علًم� ال ي�سوبه �سك وال تخ�لطه �سبهة، وقد 
وقع ذلك من نبين� - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - وقوًع� ال ينكره من له �أدنى علم 
ب�ل�سريعة �ملطهرة، ف�إنه �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم مل� تبني له نف�ق بع�ش �ملن�فقني 
يقتل  حممًد�  ب�أن  �لن��ش  يتحدث  »ال  ق�ل:  �ل�سرع،  بحكم  للقتل  و��ستحق�قه 
�أ�سح�به«. فرتك قتله جللب م�سلحة هي �أمت نفًع� لالإ�سالم و�أكرث ع�ئدة على �أهله، 
ودفع مف�سدة هي �أعظم من �ملف�سدة �لك�ئنة برتك قتله، وبي�ن ذلك �أنه �إذ� حتدث 

]الف�شل الثالث[

]مباحث عامة تت�شمن اإر�شاد الباحث اإىل بع�ض القواعد الكلية
لي�شتغني بها عن كثري من اجلزئيات[
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�لن��ش مبثل هذ� �حلديث و�س�ع بينهم �سيوًع� ال يتبني عنده �ل�سبب، ك�ن ذلك 
ّك �أ�سم�عهم  من �أعظم �ملنفر�ت الأهل �ل�سرك عن �لدخول يف �لدين، الأنه َي�سُ
ذلك �حلديث فيظنون عنده �أن م� يعتقدونه من �ل�سالمة من �لقتل ب�لدخول يف 

�الإ�سالم غري �سحيح، فيهربون منه هربً� �سديًد� ويبعدون عنه بعًد� عظيًم�.

�لت�أثري جلم�عة ممن مل تثبت  و�آله و�سلم  وهكذ� وقع منه �سلى �هلل عليه 
بن  وعيينه  ح�ب�ش  بن  و�الأقرع  �سفي�ن  ك�أبي  )حنني)  بغن�مي  �الإ�سالم  يف  قدمه 
ح�سن، فك�ن يعطي �لو�حد من هوؤالء و�أمث�لهم �مل�ئة من �الإبل، وم� يقوم مق�م 
�إىل  ينظرون  للغنيمة  �مل�ستحقون  �ملق�تلة  هم  �لذين  و�الأن�س�ر  و�مله�جرون  ذلك. 
ذلك �لت�أثري، ووقع يف �أنف�سهم م� وقع، حتى ق�ل ق�ئلهم: »يرحم �هلل ر�سول �هلل، 
�لنبي - �سلى �هلل  �أر�ده  �لدم�ء«. فلم� علمو� مب�  يعطي هوؤالء و�سيوفن� تقطر من 
عليه و�آله و�سلم - من �مل�سلحة �لع�ئدة على �الإ�سالم و�أهله بت�أليف مثل هوؤالء 
وت�أثريهم ب�لغنيمة، قبلوه �أمت قبول، وط�بت �أنف�سهم �أكمل طيبة. وهكذ� وقع منه 
� منه  �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم �لعزم على م�س�حلة �الأحز�ب بثلث ثم�ر �ملدينة، ظنًّ
ب�أن يف ذلك جلب م�سلحة ودفع مف�سدة، فلم� تبني له �أن �لرتك �أجلب للم�سلحة 

و�أدفع للمف�سدة �س�ر �إليه. 

وهكذ� وقع منه �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم �لنهي عن تلقيح �لنخل، فلم� 
تبني له م� يف ذلك من �مل�سلحة الأهله �أذن لهم به.
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من  يلحقهم  م�  �لفقر�ء  عليه  �سكى  مل�  ب�لعر�ي�  �الإذن  منه  وقع  وهكذ� 
�ملف�سدة ب�ملنع من �سر�ء �لرطب ب�لتمر، مع عظم �خلطر فيم� هو مظنة للرب�ء. 

وكم يعد �لع�د من هذه �الأمور!

وب�جلملة: فكل م� وقع من �لن�سخ و�لتخ�سي�ش و�لتقييد يف هذه �ل�سريعة 
�ملطهرة ف�سببه جلب �مل�س�لح �أو دفع �ملف��سد، ف�إن كل ع�مل يعلم �أن ن�سخ �حلكم 
�أو دفع مف�سدة  بحكم �آخر يخ�لفه مل يكن �إال مل� يف �لن��سخ من جلب م�سلحة 
ز�ئدة على م� يف �الأول من �لنفع و�لدفع. وهكذ� �إخر�ج بع�ش م� يتن�وله �لع�م 

ب�لتخ�سي�ش �أو م� ي�سح �إطالق �ملطلق عليه ب�لتقييد كم� وقع يف قوله تع�ىل نثپ  
پ  پمث  ]�لن�س�ء/ 95[ وقوله عز وجل  نثچ  ڇمث ]�لبقرة/ 87)[ ونحو 
�، وقد ك�ن دينه - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - وهجري�ه، �الإر�س�د  ذلك كثري جدًّ
وال  »ي�سرو�  يقول:  فك�ن  �لتنفري،  دون  �لتب�سري  و�إىل  �لتع�سري،  دون  �لتي�سري  �إىل 
�الإلفة  �إىل  ير�سد  و�سلم  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  وك�ن  تنفرو�«.  وال  وب�سرو�  تع�سرو� 
و�جتم�ع �الأمر وينفر عن �لفرقة و�الختالف؛ مل� يف �الإلفة و�الجتم�ع من �جللب 

للم�س�لح و�لدفع للمف��سد ويف �لفرقة و�الختالف من عك�ش ذلك. 

ف�لع�مل �ملرت��ش مب� ج�ءن� عن �ل�س�رع، �لذي بعثه �هلل تع�ىل متمًم� ملك�رم 
عن  وجذبهم  �حلق،  �إىل  و�إر�س�دهم  �لعب�د  تعليم  يف  نف�سه  �أخذ  �إذ�  �الأخالق، 
�لب�طل ودفعهم عن �لبدع، و�الأخذ بحجزهم عن كل مزلقة من �ملز�لق ومدح�سة 
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من �ملد�ح�ش، ب�الأخالق �لنبوية و�ل�سم�ئل �مل�سطفوية �لو�ردة يف �لكت�ب �لعزيز 
�لقلوب  �ئتالف  �إىل  و�أر�سد  ر،  ينفِّ ومل  وب�سر  يع�ّسر  ومل  ر  فَي�سَّ �ملطهرة،  و�ل�سنة 
و�جتم�عه�، ونهى عن �لتفرق و�الختالف، وجعل غ�ية همه و�أق�سى رغبته جلب 
�مل�سلمني، و�أجنع  �أنفع دع�ة  �ملف��سد عنهم، ك�ن من  للعب�د ودفع  �لدينية  �مل�س�لح 
َل  �إليه �الأنف�ش، وتذلَّ �حل�ملني حلجج رب �لع�ملني، و�جنذبت له �لقلوب، وم�لت 
ل عليه �لوعر، و�نقلب له �ملتع�سب من�سًف�، و�ملبتدع مت�سنًن�،  له �ل�سعب، وت�سهَّ
ب يف �خلري من مل يكن يرغب فيه، وم�ل �إىل �لكت�ب و�ل�سنة من ك�ن مييل  ورغَّ
عنهم�، وترّدى ب�أثو�ب �لرو�ية من ك�ن متجلبًب� ب�لر�أي، وم�سى يف ري��ش �الجته�د 
و�قتطف من طيب ثمر�ته و��ستن�سق من ع�بق ري�حينه من ك�ن معتقاًل يف �سجن 

�لتقليد، مكباًل ب�لقيل و�لق�ل، مكتوًف� ب�آر�ء �لرج�ل.

ف�إن قلت: م� ذكرته من �إنبن�ء �ل�سريعة �ملطهرة على جلب �مل�س�لح ودفع 
من  ح�لة  يف  �أو  مطلًق�  و�لدفع  �لنفع  ذلك  يالحظ  هل  به؟  تريد  م�ذ�  �ملف��سد 

�حل�الت؟

��ستمل  ن�ش يخ�سه، وال  فيه  يرد  م� مل  �أن  �إال  قدمته  مب�  �أريد  قلت: ال 
عليه عموم، وال تن�وله �إطالق، فحق على �لع�مل �ملر�سد للعب�د �لط�لب للحق �أن 

ي�ستح�سر ذلك وير�سد �إليه، ويهتم به ويدعو �إليه.
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و�أم� مو�قع �لن�سو�ش ومو�رد �أدلة �لكت�ب و�ل�سنة، ومو�طن قي�م �حلجج، 
فال جلب نفع وال دفع �سر �أوىل من ذلك، و�أقرب منه �إىل �خلري، و�أوىل منه ب�لربكة، 
فهو يف �حلقيقة م�س�لح جملوبة ومف��سد مدفوعة، و�إن ق�سرت بع�ش �لعقول عن 
�إدر�ك ذلك، و�الإح�طة بكنهه، و�لوقوف على حقيقته، فمن ق�سوره� �أُتيت ومن 
�سعف �إدر�كه� ُدهيت، ومن تدبر ذلك كل �لتدبر وت�أمله بحق �لت�أمل مل يخف 
عليه، ف�إن كل جزئي من جزئي�ت �ل�سريعة �لتي ق�م �لدليل على طلبه� و�لتعبد به� 
للكل �أو �لبع�ش مطلًق� �أو مقيًد�، ال بد �أن ي�ستمل على جلب م�سلحة �أو م�س�لح 
�لو�ردة  �ل�سريعة  عرفه� وجهله� من جهله�، وكل جزئي من جزئي�ت  عرفه� من 
ب�لنهي عن �أمر �أو �أمور ال بد �أن يكون �ملنهي عنه م�ستماًل على مف�سدة �أو مف��سد 
تندفع ب�لنهي عنه�، وملزيد �لتتبع وكرثة �لتدبر يف ذلك مدخلية جليلة، ال �سيم� 

مع ��ستح�س�ر �ال�ستع�نة ب�هلل و�لتوكل عليه و�لتفوي�ش �إليه.

]وجوب تدبر ومعرفة الكليات ال�شرعية واإحلاق اجلزئيات بها[

ربط  من  يريده  م�  على  �الإن�س�ف  ومريد  �حلق  ط�لب  به  ي�ستعني  ومم� 
�مل�س�ئل ب�لدالئل و�خلروج من �آر�ء �لرج�ل �ملتالعبة ب�أهله� من ميني �إىل �سم�ل، 
بوجه من وجوه  �مل�س�ئل  يندرج حتته� من  فيم�  ويتفكر  �لع�مة  �لدالئل  يتدبر  �أن 
م�  كل  لدليل  م�ستح�سًر�  �س�ر  وتدرب  ذلك  يف  مترن  �إذ�  ف�إنه  �ملعتربة،  �لداللة 

ُي�س�أل عنه من �الأحك�م �ل�سرعية، ك�ئًن� م� ك�ن، وعرف معنى قوله عز وجل نثڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌمث    ]�الأنع�م/ 38[. ومن �أمعن �لنظر فيم� وقع منه �سلى 
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�هلل عليه و�آله و�سلم من ��ستخر�ج �الأحك�م �ل�سرعية من كت�ب �هلل تع�ىل، ز�ده 
�حُلُمر �الأهلية فق�ل: مل  ]زك�ة[)))  �أنه مل� �ُسئل عن  ذلك ب�سرية. كم� ثبت عنه 

ڑ.   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   نث  �لف�ذة  �الآية  هذه  �إال  فيه�  �أجد 
ک  ک  ک  ک  گ  گمث  ]�لزلزلة/ 7-8[. ف�إن يف هذ� و�أمث�له 
للمقتدين من  قدوة  و�أو�سح  للمتب�سرين،  ب�سرية  و�أجل  للمعتربين،  �أعظم عربة 
�لعلم�ء �ملجتهدين، وثبت �أنه �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم ق�ل لعمرو بن �لع��ش: 

�سليت ب�أ�سح�بك و�أنت ُجُنب ي� عمرو، فق�ل: �سمعت �هلل يقول  نثڃ  چ  
چمث ]�لن�س�ء/ 29[ ف�أقره �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم و�سحك، ومل 

يقل �سيًئ�، وهذ� ب�ب و��سع يطول تعد�ده.

وهكذ� �لتفكر يف �لكلي�ت �ل�س�درة عمن �أُعطي جو�مع �لكلم، و�أف�سح 
ف�إن  ب�لني�ت«،  �الأعم�ل  »�إمن�  و�آله و�سلم  ب�ل�س�د، كقوله �سلى �هلل عليه  نطق  من 
هذ� �للفظ �ملوجز و�لعب�رة �ملخت�سرة �س�حلة لال�ستدالل به� على كل جزئي من 
جزئي�ت �ل�سرع، فتدخل م� ح�سلت فيه �لنية يف عد�د �الأعم�ل �ملقبولة، ويخرج 
قرب�ت  �ملب�ح�ت  به�  وت�سري  �ملردودة،  �الأعم�ل  ز  حيَّ �إىل  �لنية  فيه  حت�سل  مل  م� 
وعب�د�ت، �أقل �أحو�له� �الندر�ج حتت حق�ئق �ملندوب�ت، ويبطل كثري من �ل�سور 
�حل�كية مل� هو من �لعب�د�ت بفقد �لنية وعدم وجوده�، �أو وجوده� ال على �لوجه 
�ملعترب. وكقوله �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم »كل بدعة �ساللة« و»من غ�سن� فلي�ش 

))) زي�دة يقت�سيه� �ل�سي�ق. )م). 
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من�« و»�حلالل بنّي و�حلر�م بنّي« و»كل �أمر لي�ش عليه �أمرن� فهو رد«. ف�إن كل فرد 
�الأول، فال  لل�سكل  ق�سية كربى  و�أمث�له� �س�لح جلعله  �لعب�ر�ت  �أفر�د هذه  من 
يبقى فرد من �الأفر�د �إال و�أمكن �إدر�جه حتت هذه �لكلية ب�جتالب ق�سية �سغرى 
�سهلة �حل�سول. تقول مثاًل هذ� �أمر لي�ش عليه �أمر �لنبي - �سلى �هلل عليه و�آله 
و�سلم-  وكل �أمر لي�ش عليه �أمره رد، فهذ� رد، فال يبقى فعل وال قول وال �عتق�د 

مل ي�أِت به �ل�سرع �إال و�أمكن �ال�ستدالل على رده بهذ� �حلديث �ل�سحيح.

ي�ستغني  �لعلمية  ب�ملع�رف  و�ملتحلي  �لكلي�ت،  �س�ئر  يف  �لعمل  وهكذ� 
له من �لعلوم وم�ر�سه من  مبجرد �الإ�س�رة و�الإيق�ظ الأن �ملو�د قد ح�سلت له مب� ح�سّ
�ملع�رف، فرمب� يغفل عن �إخر�ج م� يف �لقوة �إىل �لفعل، ف�إذ� ُنبه على ذلك تنبه، 

وك�ن �لعمل عليه �سهاًل و�النتف�ع ب�لعلوم ي�سرًي�. 

]وجوب اللتزام باملدلول احلقيقي للألفاظ، وعدم النتقال عنه اإىل املجاز اإل 
مب�شوغ �شرعي وعقلي[.

هذه  �أن  يعلم  �أن  ��ستح�س�ره،  ويعينه  ت�سوره  له  ينبغي  م�  جملة  ومن 
و�لنو�هي  �الأو�مر  من  و�ل�سنة  �لكت�ب  عليه  ��ستمل  م�  هي  �ملب�ركة  �ل�سريعة 
�إىل  ق�سد  غري  من  �لتكليف،  يف  مدخل  له  م�  و�س�ئر  و�لتنفري�ت  و�لرتغيب�ت 
�لتعمية و�الإلغ�ز وال �إر�دة لغري م� يفيده �لظ�هر، ويدل عليه �لرتكيب ويفهمه �أهل 
�لل�س�ن �لعربي، فمن زعم �أن حرًف� من حروف �لكت�ب و�ل�سنة ال ُير�د به �ملعنى 
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�حلقيقي و�ملدلول �لو��سح، فقد زعم على �هلل ور�سوله زعًم� يخ�لف �للفظ �لذي 
ج�ءن� عنهم�، ف�إن ك�ن ذلك مل�سّوغ �سرعي تتوقف عليه �ل�سحة �ل�سرعية �أو �لعقلية 
�لتي يتفق �لعقالء عليه�، ال جمرد م� يدعيه �أهل �ملذ�هب و�لنِّحل على �لعقل 
�لُبعد عن �الإن�س�ف فال  �لتع�سب، و�أدن�ه من عقولهم  �إليهم  مط�بًق� مل� قد حببه 
ب�أ�ش بذلك، و�إال فدعوى �لتجوز مردودة م�سروب به� يف وجه �س�حبه�، ف�حر�ش 
على هذ� ف�إنه و�إن وقع �التف�ق على �أ�س�لة �ملعنى �حلقيقي وعدم جو�ز �النتق�ل 
ح به يف �الأ�سول وغريه�، ف�لعمل يف كتب �لتف�سري  رِّ عنه �إال لعالقة وقرينة كم� �سُ
و�حلديث و�لفقه يخ�لف هذ� ملن تدبره و�أعمل فكره، ومل يغرت ب�لظو�هر وال جمد 

على قبول م� ُيق�ل من دون بحث عن مو�رده وم�س�دره.

 وكثرًي� م� جتد �ملتع�سبني يح�مون عن مذ�هبهم ويوؤثرونه� على ن�سو�ش 
�لكت�ب و�ل�سنة. ف�إذ� ج�ءهم ن�ش ال يجدون عنه متحواًل و�أعي�هم رده و�أعجزهم 
لي�ش  وقرينة  �لبعد مبك�ن،  للتجوز عالقة هي من  �أنه جم�ز، وذكرو�  �ّدعو�  دفعه. 
ه�ت  َّ �لرتُّ هذه  على  و�أع�نهم  ح�جة.  �إليه�  تدعو  وال  وجود  �ملق�م  ذلك  يف  له� 
��ستكث�رهم من تعد�د �أنو�ع �لقر�ئن و�لعالق�ت، حتى جعلو� من جملة م� هو من 
�لعالق�ت �مل�سّوغة للتجوز �لت�س�د، ف�نظر هذ� �لتالعب، وتدبر هذه �الأبو�ب �لتي 
فتحوه� على �أدلة �لكت�ب و�ل�سنة. وَقِبَله� عنهم من مل ميعن �لنظر ويطيل �لتدبر 
فجعله� علًم� وقبله� على كت�ب �هلل و�سنة ر�سوله، و�أ�سله� دعوى �فرت�ه� على �أهل 
�للغة متع�سب قد �آثر مذهبه على �لكت�ب و�ل�سنة، ومل ي�ستطع �لت�سريح برتجيح 
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�ملذهب على �لدليل، فدقَّق �لفكر و�أعمق �لنظر عن�ًد� هلل تع�ىل وبغًي� على �سريعته 
نذهب  م�  يخ�لف  �حلقيقي  معن�ه  ك�ن  و�إن  �لدليل  هذ�  فق�ل:  لعب�ده،  وخد�ًع� 
�إليه، فهو ههن� جم�ز و�لعالقة كذ�، و�لقرينة كذ�، وال عالقة وال قرينة. في�أتي بعد 
ينبغي  �مل�س�لك كم�  يتدبر  وال  �ملق��سد  يبحث عن  �ملتع�سب من ال  هذ�  ع�سر 
�مل�سّوغة  �لعالئق  جملة  من  �ملتع�سب  ذلك  �فرت�ه�  �لتي  �لعالقة  تلك  فيجعل 
من جملة  ك�ن  مل�  ثم  ثالثني عالقة،  من  قريًب�  �لعالق�ت  �س�رت  ولهذ�  للتجوز. 
�أنو�ع �لقر�ئن، �لقر�ئن �لعرفية و�لعقلية �فرتى كل متع�سب على �لعقل و�لعرف 

م� �س�ء، و�سنع يف مو�طن �خلالف م� �أر�د و�هلل �مل�ستع�ن.                    

]�شرورة تيقظ الباحث حليل الفقهاء فل يغرت بها[

ومن جملة م� ي�ستعني به على �حلق، وي�أمن معه من �لدخول يف �لب�طل، 
وهو ال ي�سعر �أن يقرر عند نف�سه �أن هذه �ل�سريعة مل� ك�نت من عند ع�مل �لغيب 
و�ل�سه�دة، �لذي ال يغ�در �سغرية وال كبرية �إال �أح�س�ه�. ويعلم م� تكّن �ل�سدور 
وتخفيه �ل�سم�ئر، ويحول بني �ملرء وقلبه، ك�نت �ملخ�دعة ب�حليل �لب�طلة، و�لتخل�ش 
مم� طلبه ب�لو�س�ئل �لف��سدة، من �أعظم �ملع��سي له، و�أقبح �لتج�ري عليه، وجميع 
هذه �حليل �لتي دّونه� �أهل �لر�أي هي �سد مل� �سرعه وعن�د له، ومر�وغة الأحك�مه 

وجم�دلة ب�طلة مل� ج�ء يف كت�به و�سنة ر�سوله. 
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ومن تفّكر يف �الأمر كم� ينبغي وتدبره كم� يجب، �ق�سعر له جلده، ووقفَّ 
عنده �سعره، ف�إن هذ� �لذي و�سع للعب�د هذه �حليل ك�أنه يقول لهم هذ� �حلكم 
متحواًل،  ومنه  خمل�ًس�  عنه  لكم  وجدت  قد  حرمه  �أو  عليكم  �هلل  �أوجبه  �لذي 
بذهني �لدقيق وفكري �لعميق، هو كذ� وكذ�، فهذ� �ملخذول قد بلغ من �لتجري 
على �هلل تع�ىل مبلًغ� يتق��سر عنه �لو�سف؛ الأنه ذهب يع�نده وي�س�د م� تعّبدن� به 
� على نف�سه بقبيح �سنعه، و�أنه ج�ء مب� يريح  مبجرد ر�أيه �لف�يل، وتخّيله �لب�طل. مقرًّ
�لعب�د من �حلكم �ل�سرعي، ف�إن ك�ن مع هذ� معتقًد� �أن ذلك �لتحيل �لذي ج�ء به 
يحلل �حلر�م ويحرم �حلالل، فهو مع كذبه على �هلل و�فرت�ئه على �سريعته قد �سم 
�إىل ذلك م� ي�ستلزم �أنه يدعي لنف�سه �أن ي�سرع للعب�د من عند نف�سه غري م� �سرعه 
لهم، وذلك ال يكون �إال هلل �سبح�نه، ف�إن ك�ن هذ� �ملخذول يدعي لنف�سه �الألوهية 
مع �هلل �سبح�نه، فح�سبك من �سر �سم�عه، و�إن ك�ن ال يدعي لنف�سه ذلك فيق�ل 
له م� ب�لك ت�سنع هذ� �ل�سنع، و�أي �أمر �أجل�أك �إليه و�أوقعك فيه. ف�إن ق�ل: ر�أيت 
�هلل  قد �سنع مثل هذ� يف مثل ق�سة �أيوب، و�سنعه ر�سول �هلل – �سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم – يف �ملري�ش �لذي زنى. فيق�ل له: م� �أنت وهذ� - ال كرث �هلل يف 
�أهل �لعلم من �أمث�لك - ومن �أنت حتى جتعل لنف�سك م� جعله �هلل لنف�سه؟! فلو 
ك�ن هذ� �الأمر �لفظيع �س�ئًغ� الأحد من عب�د �هلل لك�ن لهم �أن ي�سرعو� كم� �سرع، 
وين�سخو� من �أحك�م �لدين م� �س�ءو� كم� ن�سخ. ثم �أي ج�مع بني هذه �أو بني م� 
�سرعه �هلل من ذلك؟! ف�إنه جمرد خروج من م�أثم وحتلل من ميني قد �سرع �هلل تع�ىل 
فيه� �إتي�ن �لذي هو خري كم� تو�ترت بذلك �الأح�ديث �ل�سحيحة، حتى ثبت يف 
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�ل�سحيح �أن ر�سول �هلل – �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم – حلف على ذلك، فق�ل: 
»و�هلل ال �أحلف على �سيء، ف�أرى غريه خرًي� منه، �إال �أتيت �لذي هو خري وكّفرت 
عن مييني«. ف�أين هذ� مم� ي�سنعه �أ�سر�ء �لتقليد من �لكذب على �هلل تع�ىل وعلى 

�سريعته وعلى عب�ده. 

به و�سّوغه لهم،  �أذن لهم  �أنه  �أم� �لكذب على �هلل فلكونهم زعمو� عليه 
وهو كذب بحت وزور حم�ش، و�إن ك�نو� ال يعتقدون ذلك، بل جعلوه من عند 
�أنف�سهم ُجر�أة وعن�ًد� ومكًر� وخد�ًع�، ف�الأمر �أ�سد و�لق�سية �أعظم. و�أم� كذبهم على 
�ل�سريعة فلكونهم جعلو� م� ن�سبوه من �حليل �مللعونة و�لذر�ئع �ل�سيط�نية و�لو�س�ئل 
�لط�غوتية من جملة �ل�سريعة ومن م�س�ئله� ودّونوه يف كتب �لعب�د�ت و�ملع�مالت. 
و�أم� �لكذب على عب�ده فلكونهم ذهبو� �إليهم، فخدعوهم وم�كروهم ب�أن م� �أوجبه 
�هلل من كذ� لي�ش بو�جب، وم� حّرمه من كذ� لي�ش مبحرم �إذ� فعلو� كذ� �أو ق�لو� 
كذ�. وم� �أ�سبه هذ� مب� ك�ن ي�سنعه روؤ�س�ء �جل�هلية الأهله� من �لتالعب بهم كم� 
يتالعب �ل�سبي�ن و�ملج�نني، وكم� ي�سنعه �ملج�ن و�أهل �لدع�ية. ف�إن حترمي �لَبِحرْية 
ك�نو� عليه  وم�  �لن�سيء  يفعلونه من  م� ك�ن  و�حل�م، وكذلك  و�لو�سيلة  و�ل�س�ئبة 
من �ملي�سر و�الأن�س�ب و�الأزالم، وم� ك�نو� يعتمدونه مع من يطوف ب�لبيت �حلر�م 
من تلك �الأفع�ل �لتي هي �أ�سبه ب�أفع�ل �ملج�نني ك�لتعري وم� ي�س�كله، ال مق�سد 
جمرد  �إال  به�  �لعب�د  وي�أمرون  يفعلونه�  ك�نو�  �لتي  �الأمور  بهذه  �جل�هلية  لروؤ�س�ء 
كر و�إظه�ر �قتد�رهم على تنفيذ م� يريدونه وقبول �لن��ش مل� ي�أمرونهم به،  �رتف�ع �لذِّ
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و�إن ك�نت �أموًر�  متكررة وبالي� متعددة و�أعم�اًل �س�قة. فتدبر هذ� وت�أمله لتكون 
�لب�طلة عندك، و�إال كنت ك�لبهيمة  على حذر من نف�ق م� ج�ءو� به من �حليل 

�لتي ال متنع ظهره� من ر�كب، وال ت�ستع�سي على م�ستعمل. 

وقد دلت �أدلة �لكت�ب و�ل�سنة على هذ�، وكف�ك مب� ق�سه �هلل �سبح�نه علين� 
من حيلة �أهل �ل�سبت. وقد �أورد �لبخ�ري يف كت�ب �حليل من �سحيحه م� ي�سفي 
�الأدلة،  فيه جميع  ��ستوعب  ح�فل  م�سّنف  هذ�  �ملت�أخرين يف  ولبع�ش  ويكفي، 
�الأ�سب�ب  بي�ن  على  ههن�  �قت�سرن�  ولكنن�  و�ل�سنة،  �لكت�ب  لعلم�ء  معلومة  وهي 
�لتي تن�س�أ عنه� �حليل و�ملف��سد �لتي تت�أثر عنه� ليكون ذلك �أوقع للمن�سف، و�أوقع 
يف نف�سه كم� هو د�أبن� يف هذ� �ملخت�سر. ف�إن� ن�سري �إىل �لق�سية �لتي ينبغي �جتن�به� 
بكلم�ت ال تنبو عنه� م�س�مع �ملن�سفني وال تنكره� قلوبهم، وال تبعد عنه� �أفه�مهم، 
نفًع�  �لقليل  ينفع  وقد  للتطويل ح�جة،  تبق  ب�الخت�س�ر مل  �ملق�سود  و�إذ� ح�سل 
ال يبلغه �لكثري، على �أّن� مل نكن ب�سدد ن�سر �الأدلة و�إير�د �ألف�ظه�، ف�إنه� معروفة 
قد  مع�ٍن  على  ت�ستمل  بعب�ر�ت  �الإن�س�ف  �إىل  �الإر�س�د  ب�سدد  نحن  بل  مدونة، 

حتتجب عن كثري من �الأذه�ن، وتبعد عن غ�لب �الأفه�م.

ومن جملة م� ينبغي له ��ستح�س�ره: �أن ال يغرت مبجرد �ال�سم دون �لنظر 
ى �ل�سيء ب��سم �سرعي وهو لي�ش من  ي�ت وحق�ئقه�؛ فقد ي�سمَّ يف مع�ين �مل�سمَّ
�ل�سرع يف �سيء، بل هو ط�غوت بحت، وذلك كم� يقع من بع�ش من نزعه عرق 
�أمو�لهم  يخرجون  ف�إنهم  �الإن�ث،  توريث  عدم  من  �جل�هلية  عليه  ك�نت  م�  �إىل 
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�أو �أكرثه� �أو �أح�سنه� �إىل �لذكور من �أوالدهم ب�سورة �لهبة و�لنذر و�لو�سية �أو 
�لوقف، في�أتي من ال يبحث عن �حلق�ئق فينزل ذلك منزلة �لت�سرف�ت �ل�سرعية، 
�إىل  ملتفت  غري  و�لو�سية.  و�لنذر  �لهبة  للن��ش  �سّوغ  �ل�س�رع  ب�أن  منه  �غرت�ًر� 
�أحدثه ف�عله، وال �عتب�ر  �إال جمرد �ال�سم �لذي  �أن هذ� مل يكن له من ذلك 
ب�الأ�سم�ء بل �العتب�ر ب�مل�سمي�ت، ف�لهبة �ل�سرعية هي �لتي �أر�سد �إليه� �لنبي– 
– مل� �س�أله ب�سري و�لد �لنعم�ن عن تخ�سي�ش ولده  �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم 
�لنعم�ن ب�سيء من م�له، وطلب منه �أن ي�سهد على ذلك، فق�ل: »ال �أ�سهد على 
جور«. ووقع منه �الأمر ب�لت�سوية بني �الأوالد، وهو حديث �سحيح له طرق متعددة. 
ف�لهبة �مل�ستملة على �لتف�سيل �ملخ�لف لفر�ئ�ش �هلل لي�ست بهبة �سرعية، بل هي 
جور م�س�د مل� �سرعه �هلل، ف�إطالق ��سم �لهبة عليه� خم�دعة هلل ولعب�ده، فال ينفذ 
من ذلك �سيء، بل هو ب�طل رده لكونه لي�ش على �أمر �لنبي - �سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم - وهكذ� من خ�س�ش بع�ش ورثته بنذر يخ�لف م� �سرعه �هلل 
من �لفر�ئ�ش، فهذ� لي�ش هو �لنذر �لذي �سرعه �هلل، بل هو نذر ط�غوتي. ف�إن �لنذر 
�لذي �سرعه �هلل �سبح�نه هو �لذي يقول فيه �لنبي - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم- 
�ْبُتغي به وجه �هلل« ويقول: »ال نذر يف مع�سية �هلل«، كم� هو ث�بت يف  »�لنذر م� 
�ل�سحيح. وهذ� �لذي �أخرج بع�ش م�له �إىل بع�ش ورثته خم�لفة مل� فر�سه �هلل تع�ىل 
من �ملو�ريث، ثم �َسّمى ذلك �لبع�ش نذًر� مل يبتغ به وجه �هلل وال �أط�عه به، بل 
�بتغى به وجه �ل�سيط�ن �لذي و�سو�ش له ب�أن يخ�لف �ل�سرع، و�أط�عه مبع�سية �هلل. 
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هذه  ف�إن  ب�لو�سية،  �ل�سفة  تلك  على  م�له  بع�ش  �أخرج  من  وهكذ� 
�لو�سية �ملت�سمنة للمف��سلة بني �لورثة، لي�ست �لو�سية �لتي �سرعه� �هلل تع�ىل 
لعب�ده، بل و�سية ط�غوتية، ف�إن �لو�سية �ل�سرعية هي �لتي يقول فيه� �لنبي-
�أعطى كل ذي حق حقه وال و�سية  »�إن �هلل قد  �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - 

لو�رث« ويقول فيه� �لرب تب�رك وتع�ىل: نثڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  
ھ  ھمث ]�لن�س�ء/ 2)[. ويقول فيه� نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀمث  ]�لبقرة/ 82)[. و�ملر�د ب�الإ�سالح �إبط�ل م� 
ج�ء به من �لف�س�د يف و�سيته. وقد ورد عن �لنبي - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم- 
�أخرج  �لعمر«. كم�  و�أنه يحبط عب�دة  �لن�ر،  �أ�سب�ب  �لو�سية من  �ل�سر�ر يف  »�أن 
ذلك جم�عة و�سححه من �سححه، فمن ج�ءته من هذه �لو�س�ي� �مل�ستملة على 
مبثل حديث:  م�ستداًل على ذلك  �لثلث  ف�أنفذه� من  �لوجوه  بوجه من  �ل�سر�ر 
»�لثلث و�لثلث كثري«، ومبثل م� ورد من �س�ئر �الآي�ت و�الأح�ديث �لق��سية ب�لو�سية 
على �الإطالق، فقد غلط غلًط� بّيًن�. ف�إن هذه �لو�سية �لتي ق�ل فيه� �لنبي -�سلى 
�هلل عليه و�آله و�سلم - �لثلث و�لثلث كثري هي و�سية قربة. كم� يف �لق�سة �مل�سهورة 
�لث�بتة يف �الأمه�ت »�أن �سعد بن �أبي وق��ش ��ست�أذن ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه 
و�آله و�سلم - �أن يت�سدق بجميع م�له، فم� ز�ل ُين�زله حتى ق�ل له: »�لثلث و�لثلث 

كثري«.
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 وهكذ� م� ورد من قوله - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم – »�إن �هلل جعل لكم 
ثلث �أمو�لكم يف �آخر �أعم�ركم«. ف�إنه قيده بقوله يف �آخره: »زي�دة يف ح�سن�تكم«. 
ملخ�لفته  �ملت�سمنة  �ل�سر�ر  و�س�ي�  و�أم�  قربة.  ك�ن  م�  �إال  �حل�سن�ت  يف  يزيد  وال 
�أن هذه  �ل�سيئ�ت ال زي�دة يف �حل�سن�ت، فتبني لك  م� �سرعه �هلل فهي زي�دة يف 
�لو�سية �لتي �أذن به� �لنبي - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - لي�ست و�سية �ل�سر�ر، 

ف�إن تلك قد �أخرجه� �هلل من عموم م�سروعية �لو�سية بقوله نثھ  ھھ  
ھمث  ]�لن�س�ء/ 20)[. و�أخرجه� �لنبي - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم- 
مب� تقدم من �لوعيد �ل�سديد ملن ي�س�ر يف و�سيته ومينع �لو�سية للو�رث حتى 
�أو�سحته يف  وقد  لو�رث«.  بلفظ: »ال جتوز و�سيته  �لرو�ي�ت  بع�ش  ثبت يف 
�أبح�ث متعددة من م�سنف�تي. ولي�ش �ملر�د ههن� �إال �إر�س�د ط�لب �الإن�س�ف �إىل 
�أمور ت�سدر عنهم  ت�سمية  �ل�سرع من  ب�أحك�م  �ملتالعبون  يفعله  مب�  عدم �الغرت�ر 
عنده  فهم  ال  ملن  و��ستدر�ًج�  الأنف�سهم،  خم�دعة  �سرعية  ب�أ�سم�ء  �لط�غوت  من 
وال بحث عن �حلق�ئق. وهذه �لذريعة �ل�سيط�نية قد عمت وطّمت خ�سو�ًس� �أهل 
�لب�دية؛ ف�إنه بقي يف �أنف�سهم م� ك�نت عليه �جل�هلية �الأوىل من عدم توريث �الإن�ث، 
ومن ال حّظ له عندهم من �لورثة و�إن ك�نو� ذكوًر�، ف�أر�دو� �القتد�ء بهم، ولكنهم 
مل� ك�نو� خمبوطني ب�سوط �ل�سرع، مقهورين ب�سيفه، ن�سبو� هذه �لو�س�ئل �مللعونة، 
فق�لو�: نذرن�، وهبن�، �أو�سين�، و�س�عدهم على ذلك ط�ئفة من �ملق�سرين �لذين ال 
يعقلون �ل�سو�ب، وال يفهمون ربط �مل�سبب�ت ب�أ�سب�به�، فحررو� لهم حترير�ت على 
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�أبلغ م� يفيد �لنفوذ و�ل�سحة، طمًع� فيم� يتعجلونه من �حلط�م �لذي هو من �أقبح 
�ل�س�رع من  ي�أخذونه على ذ�ك هو حر�م، كم� ثبت عن  م�  ف�إن  �ل�سحت.  �أنو�ع 
»حترمي حلو�ن �لك�هن و�أجر �لبغي«، وم� ي�أخذه من ُيعلِّم كت�ب �هلل ونحو ذلك من 
�الأمور. وال ي�سك من يفهم �حلجج �ل�سرعية �أن �سبب حترمي ذلك هو كونه على 

حتليل حر�م �أو حترمي حالل. 

وهذ� �لذي يكتب هذه �ملك�تيب �لط�غوتية �ملت�سمنة ملخ�لفة م� �سرعه �هلل 
لعب�ده من �ملو�ريث، وقدره لهم يف كت�به وقّيده بعدم �ل�سر�ر، هو �أوىل بتحرمي م� 
ي�أخذه من �أولئك. وقد يقوم �سيط�ن من �سي�طني �ملقلدة وخمذول من خمذويل 
وينزله�  ونحوه�،  و�لهب�ت  و�لنذور  �لو�س�ي�  هذه  عن  فيج�دل  ب�لر�أي،  �مل�ستغلني 
ي�ستعظم  يقلده ممن  ق�له من  م�  ويورد  �ل�سرعية.  و�لهب�ت  و�لنذور  �لو�س�ي�  منزلة 
�لن��ش كالمه ويعتدون مبذهبه، ويحكي لهم م� �سّرح به يف هذه �الأبو�ب ونحوه� 
من م�سنف�ته غري متعقل للفرق بني هذه �لطو�غيت وبني تلك �الأمور �ل�سرعية. 
�الأمور،  تلك  عنه�  ت�سدر  �لتي  لالأ�سب�ب  مت�أمل  وال  �لكلية،  للمغ�يرة  ف�هم  وال 
و�إن �أهل �لعلم ب�أ�سرهم �إمن� تكلمو� يف م�سنف�تهم على �الأمور �ل�سرعية ال �الأمور 
�جل�هلية، و�إن جمرد �ال�سم ال يحلل �حلر�م وال يحرم �حلالل. كم� لو �سميت �خلمر 
م�ء، �أو �مل�ء خمًر�، ف�إنه لو ك�ن �حلكم يدور على �لت�سمية لك�ن �خلمر �مل�سمى م�ء 
حالاًل. وك�ن �مل�ء �مل�سمى خمًر� حر�ًم�. وهذ� خرق لل�سرع وهتك للدين، ومن 
�غرت به فلي�ش من �لنوع �الإن�س�ين، بل من �لنوع �لبهيمّي، وال ينبغي �لكالم معه، 
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بل يق�ل له هذ� �لذي فيه �لنز�ع لي�ش هو م� تكلم عليه من تقلده وتقتدي به، بل 
هو �سيء �آخر ي�س�ده ويخ�لفه، الأن �أهل �ل�سرع �إمن� يتكلمون على �الأمور �ل�سرعية، 
ففي  يفهمه  و�إن مل  منه،  ��سرت�ح  فهم هذ�  ف�إن  بل ط�غوتي،  �سرعي  لي�ش  وهذ� 

�ل�سكوت ر�حة من حتمل كرب خم�طبة �ل�سفه�ء.

�مل�س�ألة يف  �لق�س�ة و�ملفتني يف هذه  ولقد وقعن� مع جم�عة من مق�سري 
و�حلق  لب�سطه�.  �ملق�م  يت�سع  ال  كبرية،  وفنت  ج�سيمة،  وخطوب  عظيمة،  �أمور 

من�سور و�لب�طل خمذول وهلل �حلمد. 

و�أعظم م� يتم�سكون به من �لتغرير على �لعو�م و�لتزوير على �مللوك ومن 
يقدر على �لقي�م بن�سرهم، ��ستكث�رهم من قولهم هذ� خ�لف �ملذهب، فعل كذ� 
ق�ل كذ�، ومل يخ�لف يف �لو�قع �إال �لط�غوت، وال ن�سر �إال �ل�سرع. فليحذر ط�لب 
ن��سر  و�هلل  للمتقني،  �لع�قبة  ف�إن  منه.  �لروعة  �أو  ذلك  مبثل  �الغرت�ر  من  �لعلم  
�ملحقني و�الأعم�ل ب�لني�ت. ولقد تلطف �ملحبون لهذه �لطو�غيت و�مل�س�عدون لهم 
على كتبه� مل� �سممت على �إبط�له�، و�أبطله� كل من ترد عليه من ق��ش �أو غريه، 
بعد �أن وقع بيني وبينهم م� �أ�سرت �إليه �س�بًق�، فك�ن من جملة م� عدلو� �إليه من 
�لذر�ئع و�لو�س�ئل، �الإقر�ر للذكور �أو ملن يحبون بديون ونفق�ت ومكت�سب�ت. ومل 
ينفق ذلك علي وال �لتفت �إليه، بل ك�سفت عن �أ�سل كل �إقر�ر، فم� ك�ن �س�دًر� 

عن هذه �ملق��سد �لف��سدة �أبطلته. 
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ومن جملة م� تلطف به من له �أوالد ذكوًر� و�إن�ًث�: �أن يعمدو� �إىل �أوالد   
لغري  ذلك  فعلو�  �إنهم  ويقولون  لهم،  ويو�سون  عليهم  فينذرون  �لذكور  �أوالدهم 
�إال لق�سد تقليل ن�سيب بن�تهم وتوفري ن�سيب �لذكور.  و�رث، ومل يفعلو� ذلك 
وقد تتبعت هذ� فم� وجدت �أحًد� يو�سي الأوالد �أوالده �أو ينذر عليهم �إال ومعه 
بن�ت، �أو له ميل �إىل بع�ش �الأوالد دون بع�ش، وال يفعلون ذلك ملق�سد �س�لح �إال 

يف �أندر �حل�الت و�أقله�. 

ومن جملة هذه �لو�س�ي� �لط�غوتية و�لنذور �ل�سيط�نية: م� يفعله كثري من 
�إال  بذلك  لهم  مق�سد  ال  ف�إنه  �الأمو�ت،  قبور  على  و�لو�س�ي�  �لنذور  من  �لن��ش 
��ستجالب �خلري و��ستدف�ع �ل�سر من �س�حب �لقرب. وهو قد �س�ر بني �أطب�ق �لرثى 
يعجز عن نفع نف�سه ف�ساًل عن نفع غريه؛ فال ي�سح �سيء من ذلك، بل يتوجب 
على �أهل �لوالي�ت �سرفه يف م�س�لح �مل�سلمني، ويعّرفون �لن��ش بقبح م� ي�سنعونه 
من ذلك، و�أنه من �الأمور �لتي ال يحل �عتق�ده�، و�أن �ل�سر و�لنفع و��ستجالب 
�خلري و��ستدف�ع �ل�سر بيد �هلل -  - لي�ش لغريه فيه حكم وال له عليه �قتد�ر، 
ف�إن رجعو� عن ذلك وت�بو� و�إال �نتقل �س�حب �لوالية معهم �إىل م� هو �أ�سد من 
ذلك، وال يدعهم حتى يتوبو�. وهكذ� م� يقع من �الأوق�ف على �لقبور ف�إنه� من 
�حُلَب�ش �ل�سيط�نية، و�لدل�ش �لط�غوتية، وال يحل تقرير �سيء منه� وال  �ل�سكوت 
عنه، بل �سرفه� يف م�س�لح �مل�سلمني من �أهم �الأمور و�أوجبه�. ف�إن يف عدم �إنك�ره� 
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و�إبط�له� مف�سدة عظيمة تن�س�أ عنه� �العتق�د�ت �لب�طلة �ملف�سية ب�س�حبه� �إىل نوع 
من �أنو�ع �ل�سرك وهو ال ي�سعر.

]ت�شكيك املوؤلف يف حجية الإجماع والقيا�ض وال�شتح�شان[

بدون  قبوله  من  ويحذر  يت�سوره  �أن  �حلق  لط�لب  ينبغي  م�  جملة   ومن 
ك�سف عنه: م� يجعله كثري من �أهل �لعلم دلياًل ي�ستدلون به على �إثب�ت �الأحك�م 

�ل�سرعية على �لعب�د، وهو �الإجم�ع، و�لقي��ش، و�الجته�د، و�ال�ستح�س�ن.

بدليل  لي�ش  �أنه  موؤلف�تي  من  كثري  يف  �أو�سحت  فقد  الإجماع:  ف�أم�   
�أنه  و�أو�سحت  يدل على حجيته،  دليل  ورود  لعدم  �إمك�نه؛  فر�ش  على  �سرعي 
لي�ش مبمكن الت�س�ع �لبالد �الإ�سالمية، وكرثة �حل�ملني للعلم، وخمول كثري منهم 
يف كل ع�سر من �الأع�س�ر منذ ق�م �الإ�سالم �إىل هذه �لغ�ية، وتعذر �ال�ستقر�ء �لت�م 
مل� عند كل و�حد منهم، و�أن �الأعم�ر �لطويلة ال تت�سع لذلك ف�ساًل عن �الأعم�ر 
�لق�سرية، ف�إن �ملدينة �لو��سعة قد يعجز من هو من �أهله� �أن يعرف م� عند كل فرد 
من �أفر�د علم�ئه�، بل قد يعجز عن معرفة كل ع�مل فيه� كم� هو م�س�هد حم�سو�ش 
�الإ�سالمية  �الأقط�ر  بجميع  فكيف  �ملتب�ينة؟!  ب�ملد�ئن  فكيف  فرد،  لكل  معلوم 
بدوه�، وح�سره� ومد�ينه� وقر�ه�. فقد يوجد يف ز�وية من �لزو�ي� �لتي ال يوؤبه له�، 

وال يرفع �لر�أ�ش �إليه� من يقل نظريه من �مل�س�هري يف �الأم�س�ر �لو��سعة. 
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�إىل  �ملنتمني  عند  و�س�رت  �الأقط�ر  طبقت  قد  �ملذ�هب  فهذه  هذ�  ومع 
�الإ�سالم قدوة يقتدون به�، ال يخرج عنه� ويجتهد ر�أيه ويعمل مب� ق�م عليه �لدليل 
�إال �لفرد بعد �لفرد، و�لو�حد بعد �لو�حد، وهم على غ�ية �لكتم مل� عندهم و�لت�سرت 
�لذي هم عليه حجة  �ملذهب  �ملتمذهبني، الأنهم قد جعلو�  مب� لديهم، خوًف� من 
�سرعية على كل فرد من �أفر�د �لعب�د، ال يخرج عنه خ�رج، وال يخ�لفه خم�لف، 
�إال مزقو� عر�سه و�أه�نوه و�أخ�فوه، و�لدولة يف كل �أر�ش معهم ويف �أيديهم، و�مللوك 
�لن�در من  و�إذ� وجد  �حلق�ئق،  و�لبعد عن  �لق�سور  الأنهم من جن�سهم يف  معهم 
�مللوك، و�ل�س�ذ من �ل�سالطني، له من �الإدر�ك و�لفهم للحق�ئق م� يعرف به �حلق 
و�ملحقني، فهو حتت حكم �ملقلدة وطوع �أمرهم الأنهم ُجنده ورعيته، ف�إذ� خ�لفهم 
�حل�ل  و�إذ� ك�ن  يده،  �الأمر من  ملكه، وخروج  فيظن عند ذلك ذه�ب  خ�لفوه، 
هذ�  �الإ�سالم،  علم�ء  من  ع�مل  كل  عند  م�  على  �لوقوف  ميكن  فكيف  هكذ� 
و�أعظم  بعًد�  �أ�سد  �الأمو�ت  من  �ملنقر�سة  �لع�سور  �أهل  وهو يف  �الأحي�ء،  ب�عتب�ر 
به  �إال م� يوجد يف �مل�سنف�ت، وم� كل من يعتد  �إىل ذلك  ف�إنه ال �سبيل  تعذًر�، 
�لن�در.  �لقليل  هم  منهم  بذلك  �مل�ستغلون  بل  ب�لت�سنيف،  ي�ستغل  �الإجم�ع  يف 
ومع هذ� فمن ��ستغل منهم ب�لت�سنيف ال يحظى ب�نت�س�ر موؤلف�ته منهم �إال �أقلهم، 
وهذ� معلوم لكل �أحد ال يك�د يلتب�ش، وال �سك �أن من �مللوك من ي�سر على �أمر 
خم�لف لل�سرع فال ي�ستطيع �أحد من �أهل �لعلم �أن ينكر عليه �أو يظهر خم�لفته؛ 
َتِقّيًة وحم�ذرة ورغبة يف �ل�سالمة، وفر�ًر� من �ملحنة. وب�جلملة ف�لدني� موؤثرة يف كل 
ع�سر، و�إذ� عجز �مللك عن �إظه�ر مذهبه على فر�ش �أنه من �أهل �الإدر�ك، و�حل�ل 
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�أن بيده �ل�سيف و�ل�سوط، فم� ظنك بع�مل م�ست�سعف مل يكن بيده �إال �أقالمه 
وحمربته.

ومم� �أحكيه لك مم� �أدركته يف �أي�م �حلد�ثة ومن �ل�سب�: �أن �الإم�م �ملهدي 
�الإم�م  �إم�من�  وو�لد  �ليمن  ملوك  �أحد   - تع�ىل  �هلل  �حل�سني -رحمه  بن  �لعب��ش 
�أك�بر  �إدر�ك ت�م، وفهم ث�قب، و�ت�سل مبق�مه من  �ملن�سور - حفظه �هلل - ك�ن له 
ك�نت مرتوكة  �سنًن�  �ل�سالة  ف�أظهر يف  ب�الأدلة جم�عة  �لع�ملني  �ملن�سفني  �لعلم�ء 
برتك �ملتمذهبني له�، فق�مت قي�مة جم�عة من �ملتفيهقني �ملقلدين، و�أث�رو� حف�ئظ 
جم�عة من �سي�طني �لبدو�ن �لذين ال يعرفون من �الإ�سالم �إال ��سمه، وال يدرون 
مذهب  من  �الإم�م  خرج  قد  وق�لو�  بو�ديهم  يف  فتجمعو�  ر�سمه،  �إال  �لدين  من 
�القتد�ء  �إىل  ط�لب،  �أبي  بن  بعلي  �القتد�ء  ومن  �ل�سّنة،  مذهب  �إىل  �ل�سيعة 
مبع�وية، كم� لقنهم هذه �ملق�لة �سي�طني �ملقلدة، ثم خرجو� عليه يف جند يعجز عن 
مق�ومتهم، فم� و�سعه �إال م�س�نعتهم ب�مل�ل و�الإعالن برتك تلك �ل�سنن �لتي هي 

�أو�سح من �سم�ش �لنه�ر.

و�أحكي لك �أي�ًس� ح�دثة �أ�سنع من هذه ك�ئنة يف ع�م حترير هذه �الأحرف، 
هي �أين مل �أزل منذ �ت�سلت بخليفة ع�سرن� - حفظه �هلل - مرغًب� له يف �لعدل يف 
�لرعية على �لوجه �لذي ورد �ل�سرع به، ورفع �ملظ�مل �ملخ�لفة لقطعي�ت �ل�سريعة 
�سيء،  يف  جم�وزته  وعدم  �ل�سرع  به  ورد  م�  على  و�القت�س�ر  ونحوه،  ك�ملك�ش))) 
فجعلت  وترغيب،  مد�ر�ة  طول  بعد  ذلك  �إىل  �الإج�بة  �إىل  �سبح�نه  �هلل  ف�ألهمه 

))) هو م� ي�سبه �الآن نظ�م �جلمرك. )م).

 مباحث عامة تت�شمن اإر�شاد الباحث اإىل بع�ض القواعد الكلية



182 182
اأدُب الطلِب ومنتهى الأَرب

� عنه، م�سمونه �أنه قد �أمر عم�له ب�لعدل يف �لرعية ورفع كل مظلمة  مكتوبً� حمكيًّ
و�القت�س�ر على م� ورد به �ل�سرع يف كل �سيء، و�أن من مل ميتثل هذ� �الأمر ك�ن 
على �لق��سي يف ذلك �لقطر �أن ينهي �أمره �إىل ح�سرة �الإم�م، حتى يحل به من 
و�ل�سي��سة  �لرب�  يف  �لت�سديد  �ملكتوب  هذ�  ويف  �أمث�له.  ويردع  يردعه  م�  �لعقوبة 
�ل�سيط�نية و�الأخذ على ق�س�ة �الأقط�ر �أن يبعثو� من ُيعلِّم �لن��ش �أمر دينهم، من 
�ل�سالة و�ل�سي�م و�حلج و�لزك�ة و�لتوحيد على �لوجه �ملط�بق ملر�د �هلل عز وجل. 
وفر�عني  �ملقلدة  �سي�طني  فق�مت  �لن��ش،  يف  و�أظهره  و�أنفذه  ذلك  �الإم�م  وقرر 
�لُبدو�ن وخونة �لوزر�ء يف وجه هذ� �الأمر قي�ًم� يبكي له �الإ�سالم، وميوت كمًد� 
عنده �الأعالم، فجعلو� هذ� �ملعروف منكًر�، وم� ك�ن �الأمر �ل�س�بق عليه من �ملنكر 

معروًف�.

�ملك�ش وق�سط من  ون�سيب من  �ملظ�مل  له حظ يف  �لعجب ممن  ولي�ش   
ب�لع�جل.  �الآجل  ويبيع  �لدين  على  �لدني�  يوؤثر  من  ذلك  يفعل  فقد  �ل�سحت، 
ولكن �لعجب من جم�عة ال حظ لهم يف �سيء من ذلك، ولهم حظ من �لعلم 
ون�سيب من �لورع متكئني على �آر�ئكهم ع�كفني على دف�ترهم، �س�رو� ينكرون 
�أنه منهم خم�لفة لقطعي�ت �ل�سريعة، مع علمهم بحكم من  من �الأمر م� يعلمون 
�ملنزلة و�لر�سل  �تفقت عليه �لكتب  ب�أن هذ� هو �حلق �لذي  خ�لفه�، و�عرت�فهم 
�ملر�سلة، لكنهم يرتكون تدبري �ل�سرع، ويعودون لتدبري �لدولة وم� ي�سلحهم وي�سلح 
لهم، حتى ك�أنهم من �أهل �لوالي�ت، ومن �لق�ب�سني للجب�ي�ت وظهر م� عندهم 
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وتكلمو� به للن��ش، حتى �عتقد من ال حقيقة لديه من �لع�مة، ومن يلتحق بهم 
ومن �أ�سح�ب �لدولة ومن �س�بههم، �أين �أر�سدت �إىل خط�أ و�أمرت مبنكر، ف�جتمع 
من جميع م� قدمت ذكره ت�سو�ش خ�طر �الإم�م، ومن له رغبة يف �سر�ئع �الإ�سالم، 
�أعد�ء  ووجد  فيه،  رغبة  له  ممن  �لتنفيذ  على  يقدر  من  ينفذه  ومل  �الأمر  فتوقف 
ف��سمع  و�مل�س�ولة،  و�ملح�ولة  و�ملد�فعة  �ملخ�لفة  فب�لغو� يف  �ملج�ل  �لظلمة  �هلل من 
هذه �الأعجوبة و�عترب به�، و�إين ال �أ�سك �أن �هلل �سبح�نه منفذ �سرعه، ون��سر من 
ن�سره، وخ�ذل من خذله، ومتم نوره على رغم �أنف من �أب�ه، ولكن للب�طل �سولة 
ولل�سيط�ن جولة، حتى يقر �حلق يف قر�ره ويتم من �لعدل ورفع �لظلم م� �أمر �هلل 
َمْرُكو�ش من غري فرق بني رئي�ش  � فهو  �أو يدفع حقًّ ب�طاًل  �أن ين�سر  به، ومن ر�م 
كيد  يندفع  �لرحمن  عز�ئم  وعند  معقل،  نهر  بطل  �هلل  نهر  ج�ء  و�إذ�  ومروؤو�ش، 

�ل�سيط�ن.

واأما القيا�ض: ف�علم �أنه قد ر�سمه �أهل �الأ�سول ب�أنه م�س�و�ة �أ�سل للفرع 
يف علة حكمه، ثم �سرطوه ب�سروط وقيدوه بقيود هي معلومة عند من يعرف �لفن 
لكنهم تو�سعو� يف هذه �مل�س�و�ة و�أثبتوه� ب�أمور، هي جمرد خي�ل، لي�ش على ثبوته 

�أث�رة من علم.

وبي�نه �أنهم جعلو� م�س�لك �لعلة �أنو�ًع� ف�أكرث م� قيل �إنه� ع�سرة، ثم جميع 
هذه �مل�س�لك �إال �لقليل هي بحت �لر�أي وحم�ش �لدع�وى �ملجردة، فعليك �أن 
ت�سع قدمك مو�سع �ملنع، وتقوم يف مق�م �الإنك�ر، حتى يوجب عليك �مل�سري �إىل 
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�سيء منه� م� ال يقدر على دفعه وال ي�سك يف �سحته كم�سلك �لن�ش على �لعلة، 
وم�سلك �لقطع ب�نتف�ء �لف�رق، ومثل هذ� فحوى �خلط�ب، وم� �س�به هذه �الأمور، 
و�إي�ك �أن تثبت �أحك�م �هلل بخي�الت تقع لك �أو لع�مل مثلك من �س�بق �الأمة �أو 

الحقه�، ف�إن عليك من �لوزر و�لوب�ل م� قدمن� ذكره يف هذ� �لكت�ب. 

وب�جلملة ف�لقي��ش �لذي يذكره �أهل �الأ�سول لي�ش بدليل �سرعي تقوم 
به �حلجة على �أحد من عب�د �هلل، وال ج�ء دليل �سرعي يدل على حجيته، و�إن 
به�، يعرف  �ل�سرعية، وال بكيفية �ال�ستدالل  ب�الأدلة  له  زعم ذلك من ال خربة 
هذ� من يعرفه، وينكره من ينكره، و�أم� م� ك�نت �لعلة فيه من�سو�سة، ف�لدليل هو 
�إذ� وجدت يف �سيء  ب�عتب�ره�  ك�أنه �سرح  �ل�س�رع  �لعلة، الأن  �لن�ش على  ذلك 
من �مل�س�ئل من غري فرق بني كونه �أ�ساًل �أو فرًع�. وهكذ� م� وقع �لقطع فيه بنفي 
�لف�رق ف�إنه بهذ� �لقدر قد �س�ر �الأمر�ن �للذ�ن ال ف�رق بينهم� �سيًئ� و�حًد�، م� دل 
على �أحدهم� دل على �الآخر من دون تعدية وال �عتب�ر �أ�سلية وال فرعية)))، و�أم� 
فحوى �خلط�ب وحلنه فهذ�ن هم� ر�جع�ن �إىل �ملفهوم و�ملنطوق، و�إن �سّم�هم� بع�ش 
�أهل �لعلم بقي��ش �لفحوى، وبحث �لعمل ب�ملفهوم خ�رج عم� نحن ب�سدده، وقد 
ج�ءت لغة �لعرب �حل�كية مل� ك�نو� يفهمونه ويتح�ورون به ويعملون عليه، �أن مثل 
هذ� �ملفهوم ك�ن معترًب� لديهم م�أخوًذ� به عندهم، ولهذ� ق�ل من ق�ل من �لعلم�ء: 

�إنه منطوق ال مفهوم.

))) لعله يق�سد: وال �عتب�ر ب�أن تلك �لعلة �أ�سلية وال فرعية. )م). 
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ولقد تالعب كثري من �أهل �لر�أي ب�لكت�ب و�ل�سنة تالعًب� ال يخفى �إال 
على من ال يعرف �الإن�س�ف بهذه �لذريعة �لقي��سية، وعولو� على م� هو منه �أوهن 
ب�أول  وم� هذه  نبوية.  و�أح�ديث  قر�آنية،  �آي�ت  وقدموه على  �لعنكبوت،  بيت  من 
ف�قرة ج�ء به� �ل�سيط�ن، وح�سنه� لنوع �الإن�س�ن، وذ�د به� عب�د �هلل عن �سر�ئعه، 
جمرد  على  �ملبنية  م�س�ئله�  ويتتبع  �لفقه،  يف  �مل�سنف�ت  فلينظر  هذ�  �أنكر  ومن 
هذ�  ومن  مر�سية.  وبر�هني  نرية  �أدلة  وجود  مع  �أ�س��ش  غري  على  �ملبني  �لقي��ش 
�لب�ب دخل �أهل �لر�أي و�إليه خرجو� من �أبو�ب �الأدلة �لث�بتة يف كت�ب �هلل و�سنة 

ر�سوله - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم.

ا يَّ ِتـــــه يف الثُّ ى            وَهاَمُة ِهمَّ َ فُكْن َرُجًل ِرجُله يف الثَّ

وكل من له فهم ال َيْعُزب عنه �أن �هلل تع�ىل مل يتعبد عب�ده مبجرد قول 
ع�مل من �لعلم�ء، �أنه قد �أف�ده م�سلك تخريج �ملن�ط، �أو تنقيح �ملن�ط، �أو �ل�سبه، 
�أو �لدور�ن، �أو نحو هذ� �لهذي�ن. هذ� على فر�ش �أنه مل يوجد يف �لكت�ب و�ل�سنة 
�ملتدينون،  عليه  مي�سي  وال  �ملتورعون،  ي�سلكه  ال  �لذي  �مل�سلك  هذ�  يخ�لف  م� 
فكيف �إذ� ك�ن �لدليل �ملخ�لف له و��سح �ملن�ر ظ�هر �ال�سته�ر قريب �لدي�ر ملن 
�أفرده  �أهل �العتب�ر. و�لكالم يف هذ� �لبحث طويل �لذيول، وقد  �إليه من  �س�فر 
جم�عة من �أهل �لعلم ب�لت�سنيف ولي�ش �ملر�د هن� �إال جمّرد �لتنبيه لط�لب �لعلم. 
و�إين و�إن حذرته عن �لعمل بهذ� �لقي��ش، فال �أحذره عن �لعلم به، وتطويل �لب�ع 
ف�إنه ال  �أهل �الأ�سول يف مب�حثه،  به �مل�سنفون من  يف معرفته، و�الإح�طة مب� ج�ء 
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يعرف �سحة م� قلته �إال من عرفه حق معرفته، وقد يعرف �ل�سيء لُيجتنب وُيحذر. 
ويعرف �ل�سر ال لل�سر.

واأما ال�شتح�شان: ف�علم �أنهم ر�سموه ب�أنه دليل ينقدح يف نف�ش �ملجتهد 
فهم،  من  ن�سيب  لك  بقي  �إن  عليك  يخفى  و�أنت ال  عنه،  �لتعبري  عليه  ويع�سر 
وحظ من �إن�س�ف، �أن �هلل تب�رك وتع�ىل مل يتعبد �أحًد� من عب�ده بدليل ي�ستدل 
به �أحد من علم�ء �الأمة وميكنه �لتعبري عنه و�إبر�زه من �لقوة �إىل �لفعل �إال �إذ� ك�ن 
�سحيًح� تقوم به �حلجة، فكيف يتعبدهم مب� �نقدح يف نف�ش فرد من �أفر�دهم على 
�إبر�زه �إىل �خل�رج. ف�إن هذ� �لذي �نقدح يف نف�سه  وجه ال ميكنه �لتعبري عنه وال 
ال ندري م� هو وال كيف هو، فكيف يكون حجة على �أحد من �لن��ش وقد عجز 
�س�حبه عن بي�نه وع�سرت عليه ترجمته. في� هلل �لعجب من هذ� �لهذي�ن، وكيف 
��ستج�ز ق�ئله �أن يحكم عليه ب�أنه دليل �سرعي، ويفرتي على �ل�سرع م� لي�ش منه، 
�إي�س�ح،  �إىل  يحت�ج  ف�س�د هذ� ال  فبي�ن  وب�جلملة  يقله.  م� مل  �سبح�نه  �هلل  وعلى 
ال  فهي  �لدو�ب،  �أفه�م  وق�ربت  مبلغ  �أي  �ل�سعف  يف  بلغت  و�إن  �لب�سر  و�أفه�م 
تطلب �لربه�ن على بطالن هذ� �لهذي�ن، ولو �حت�ج حمت�ج �إىل �ال�ستدالل على 
بطالن هذ� �لب�طل لزمه �أن يدفع فرية كل مفرٍت على �هلل، وهلل دّر �الإم�م �ل�س�فعي 

حيث يقول )من ��ستح�سن فقد �سّرع).

ظن  لتح�سيل  �لو�سع  �لفقيه  ��ستفر�غ  ب�أنه  ر�سموه  فقد  الجتهاد:  واأما 
بحكم �سرعي، وال �سك �أن هذ� �لظن �لك�ئن بعد �ال�ستفر�غ و�إن تعبد �هلل به ذلك 
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�مل�ستفرغ، لكونه فر�سه عند فقد �لدليل كم� تقدم �لبحث عن هذ� و�ال�ستدالل 
عليه. لكن �ل�س�أن يف كون هذ� �لظن حجة على �أحد من عب�د �هلل ممن مل يقع له 
هذ� �لظن وال تقدم له ��ستفر�غ �لو�سع، ف�إن �حلجة �ل�سرعية لي�ست ظنون بع�ش 
�ل�سريعة حرف  وال ج�ء يف  �الآخر،  �لبع�ش  على  به  �ملتعبدين  ب�ل�سرع  �ملكلفني 
و�حد مم� يفيد هذ� ويدل عليه، بل �سرح �لكت�ب �لعزيز ب�لنهي عن �تب�ع �لظن 
على  توجب  �لكلية  �الأدلة  وهذه  �إثم،  بع�سه  و�أن  �سيًئ�  �حلق  من  يغني  ال  و�أنه 
�الإن�س�ن �أن ال يعمل بظنه يف �سيء ك�ئًن� م� ك�ن �إال م� خ�س�سه �ل�سرع، فكيف 

بظن غريه.

لقوم،  ظنونً� خطرت  تتبعون  �إمن�  ف�إنكم  وُعو�،  ��سمعو�  �ملقلدة،  مع�سر  في� 
وهم  عليكم،  ق�ئمة  هي  كم�  عليهم  ق�ئمة  نبيه  و�سنة  كت�به  مب� يف  �هلل  من  �حلجة 
متعبَّدون به� كتعبدكم به�، فم� لكم ولهم، وم�ذ� عليكم من ظنونهم، »فقد �أ�سفر 
ين، �إن بقي للهد�ية جم�ل،  �ل�سبح لذي عينني«، و�رتفع م� على قلوب قوم من �لرَّ
وال�ستم�ع �ل�سو�ب �حتم�ل. وقد كررت �لكالم يف هذ� �ملق�م مب� ال يحت�ج معه 

�إىل �لتطويل هن�.

]ابتلء الإ�شلم باملذاهب وتقدي�ض الأموات [

�مل�سلمني، كثرية  لكلمة  و�ملفرقة  �لعلم،  �مل�حقة لربكة  �ملف��سد  �أن  و�علم 
�، و�الإح�طة به� تتع�سر، وقد ذكرن� هن� م� ح�سر عند �لتحرير، و�أعظم م� �أ�سيب  جدًّ
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به دين �الإ�سالم من �لدو�هي �لكب�ر، و�ملف��سد �لتي ال يوقف له� يف �ل�سرر على 
مقد�ر، �أمر�ن، �أحدهم�: هذه �ملذ�هب �لتي ذهبت ببهجة �الإ�سالم وغريت رونقه 
وجهمت وجهه، وقد قدمن� يف هذ� م� ي�ستغني عن �لزي�دة �إن بقي له فهم يرجع به 

�إىل �حلق ويخرج به من �لب�طل.

�س�حلي  يف  �الأمة  لهذه  حدثت  �لتي  �العتق�د�ت  هذه  �لث�ين:  و�الأمر 
�الأمو�ت حتى �س�ر �لرجل يقرن من يعتقده من �الأمو�ت مبن يقلده منهم، فيقول 
ظ�هًر�،  يقوله  وهذ�  فالن،  و�ملحبة  �العتق�د  يف  و�سيخه  فالن،  �ملذهب  يف  �إم�مه 
وهو لو كو�سف ونطق مب� يف �سمريه لق�ل و�سيخه �لذي يعّول عليه يف زعمه عند 
َم�م))) من خلف و�أم�م،  ي �سَ �ل�سد�ئد يف ق�س�ء ح�ج�ته ونيل مط�لبه فالن، ف�سمِّ
ف�إن هذه �لد�هية �لدهي�ء و�مل�سيبة �ل�سم�ء �لعمي�ء، فقد ك�ن �أو�ئل �ملقلدة يعتمدون 
على �أئمتهم يف �مل�س�ئل �ل�سرعية وُيعّولون على �آر�ئهم، ويقفون عند �ختي�ر�تهم، 
 ، �هلل  بغري  حو�ئجهم  ينزلون  ال  ولكنهم  و�ل�سنة،  �لكت�ب  ن�سو�ش  ويدعون 
وال ين�جون �سو�ه وال يرجون غريه، وال يعّولون �إال عليه، وال يطلبون �إال منه، فهم 
و�إن خلطو� �سومهم و�سالتهم وحجهم وزك�تهم و�س�ئر عب�د�تهم ومع�مالتهم ب�آر�ء 
�لرج�ل، وقلدو� يف كثري من تف��سيله� م� مل ي�أذن �هلل بتقليده، و�أخذو� دينهم على 
�لوجه �لذي مل ي�أمر �هلل به وال �رت�س�ه لهم، لكنهم مل يخلطو� يف معنى ال �إله �إال 

َم�م كقط�م علم للد�هية �ل�سديدة. )م). َم�م: �أي زيدي ي� د�هية، �ل�سُم: �لد�هية �ل�سديدة، �سَ ي �سَ مِّ )))  �سَ
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�هلل، وال تالعبو� ب�لتوحيد، وال دخلو� يف �أبو�ب �ل�سرك وم�س�يق �جلحود وبالي� 
�جل�هلية وم� ك�نو� عليه.

و�أم� هوؤالء فعمدو� �إىل جم�عة من �الأمو�ت �لذين ال ي�ستطيعون تو�سية 
وال �إىل �أهلهم يرجعون فق�سدوهم يف �ملهم�ت، وعكفو� على قبورهم، ونذرو� لهم 
منهم من  يطلبون  فت�رة  �ملهم�ت،  عند  �إليهم  وفزعو�  �لنح�ير  لهم  ونحرو�  �لنذور 
�حل�ج�ت م� ال يقدر عليه �إال �هلل ، وخ�سوهم ب�لند�ء و�أفردوهم ب�لطلب. وت�رة 
ين�دونهم مع �هلل  وي�سرخون ب�أ�سم�ئهم مع ��سم �هلل �سبح�نه، في�أتون بكلم�ت 
تق�سعر له� جلود من يعلم معنى ال �إله �إال �هلل، ويعرف مدلول »قل هو �هلل �أحد«، 
وتالعب بهم �ل�سيط�ن يف ذلك ونقلهم من مرتبة �إىل مرتبة، ومن منزلة �إىل منزلة، 
��ستعظمو� من ج�نب هوؤالء �الأمو�ت �لذين خلقهم �هلل ورزقهم و�أحي�هم  حتى 
و�أم�تهم م� ال ي�ستعظمونه من ج�نب ب�ري �لربية وخ�لق �خللق، جل ��سمه وتع�ىل 
قدره وال �إله غريه، و�أف�سى ذلك �إىل �أن �أحدهم يحلف ب�هلل تع�ىل ف�جًر� وال يحلف 
مبن يعتقده من �الأمو�ت، ويقدم على �ملع�سية يف �مل�س�جد �لتي هي بيوت �هلل، وال 
يقدم عليه� عند قرب من يعتقده، وتز�يد �ل�سر وعظمت �ملحنة وتف�قمت �مل�سيبة، 
حتى �س�ر كثري منهم ين�سبون م� �أ�س�بهم من �خلري يف �الأنف�ش و�الأمو�ل و�الأهل 
�إىل ذلك �مليت. وم� �أ�س�بهم من �ل�سر يف ذلك �إليه، وقد �س�ر حتت �أطب�ق �لرثى 
وُغّيب عن �أعني �لب�سر و�س�ر م�سغواًل بنف�سه ع�جًز� عن جر نفع �إليه، �أو دفع �سر 
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عنه، منتظًر� مل� ينتظر له مثله من �الأمو�ت، ال يدري مب� نزل به من هوؤالء �لنوك�ء، 
وال ي�سعر مب� �أل�سقوه به، ولو علم بذلك جل�لدهم ب�ل�سيف، ودفعهم مب� يقدر عليه.

�أنهم ب�لغو� يف �لت�أنق  ومن �أعظم �لذر�ئع �ل�سيط�نية و�لو�س�ئل �لط�غوتية 
يف عم�رة قبور من يعتقدونه من �ل�س�حلني، ون�سبو� عليهم �لقب�ب، وجعلو� على 
يبهر  م�  �لر�ئعة،  و�الآالت  �لع�لية،  �ل�ستور  من  عليه�  وو�سعو�  �حلج�ب،  �أبو�به� 
�لن�ظر �إليه، ويدخل �لروعة يف قلبه، ويدعوه �إىل �لتعظيم كم� ُجبلت عليه طب�ئع 
�لعو�م من دخول �مله�بة يف قلوبهم و�لروعة يف عقولهم مب� يتع�ط�ه �ملريدون لذلك، 
كم� يفعله غ�لب ملوك �لدني� من �ملب�لغة يف تزيني من�زلهم وتعظيمه�، و�لت�أنق يف 
بن�ئه�، و�ال�ستكث�ر من �حلج�ب و�خلدم و�ل�سي�ح و�جللبة و�رتب�ط �الأ�سود ونحوه� 
و�ملخ�فة  لهم  �مله�بة  تربية  بذلك  ق��سدين  �لثي�ب،  ف�خر  ولب�ش  �حليو�ن�ت،  من 
منهم، و�سنع هوؤالء �لقبوريون ك�سنعهم، ففعلو� يف �الأمو�ت من جو�لب �لتعظيم 
و�أ�سب�ب �لهيبة م� يكون له من �لت�أثري يف قلوب من يزورهم من �لع�مة م� ال ُيق�در 
قدره، ثم يزيد ذلك قلياًل قلياًل حتى يح�سل لهم من �العتق�د يف �أولئك �الأمو�ت 

م� يقدح يف �إ�سالمهم ويخد�ش يف توحيدهم. 

يف  ثبت  كم�  �لقبور،  ت�سوية  من  �ل�س�رع  �إليه  �أر�سد  م�  �لن��ش  �تبع  ولو 
�سحيح م�سلم وغريه من حديث �أبي �لهي�ج، ق�ل: ق�ل يل علي بن �أبي ط�لب: 
»�أال �أبعثك على م� بعثني عليه ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - �أن ال 
تدع قرًب� م�سرًف� �إال �سويته، وال متث�اًل �إال طم�سته«، ف�نظر كيف بعث ر�سول �هلل - 
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�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - �أمرًي� لهدم �لقبور �مل�سرفة، وطم�ش �لتم�ثيل، هو �أمري 
�ملوؤمنني علي بن �أبي ط�لب  ثم بعث علي �أي�م خالفته �أمرًي� على ذلك هو 
�أبو �لهّي�ج. و�أخرج �أبو د�ود و�بن م�جة و�بن حب�ن و�حل�كم من حديث ج�بر، �أن 
�لنبي - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم – »نهى �أن ُيَج�س�ش �لقرب))) و�أن ُيبنى عليه 
ُيَوط�أ« و�أخرجه م�سلم يف �سحيحه بدون ذكر �لكت�بة. ق�ل  و�أن يكتب عليه و�أن 
�حل�كم: �لنهي عن �لكت�بة على �سرط م�سلم وهي �سحيحة غريبة. ق�ل: و�لعمل 
من �أئمة �مل�سلمني من �مل�سرق �إىل �ملغرب على خالف ذلك، يعني يقررون كت�بة 
�ال�سم من دون �إنك�ر، �نتهى. و�أقول: ال حجة يف �أحد خ�لف �ل�سنة �لث�بتة عن 
ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - ك�ئًن� من ك�ن، قل عددهم �أو كرث، فلي�ش 
لهم �أن ي�سرعو� للن��ش غري م� �سرعه �هلل، بل ُيحملون على �خلط�أ وعدم �لعن�ية ب�أمر 

�ل�سرع و�لت�س�هل يف �أمر �لدين.

�أهمله �لن��ش وخ�لفو� فيه �ل�سنن  �أبو�ب �ل�سرع  ب�أول ب�ب من   وم� هذ� 
�لو��سحة و�ل�سر�ئع �لث�بتة، وال �سيم� بعد �أن ��ستعلى �جلهل على �لعلم، وغلبت 
�ملعروف  هو  و�لتمذهب  �لتقليد  و�س�ر  و�ل�سنة،  �لكت�ب  م� ج�ء يف  �لرج�ل  �آر�ء 
عند �جلمهور، وغريه �ملنكر، وال �عتب�ر ب�سكوت �أهل �لعلم �لذين هم �أهله، ف�إنهم 
مغلوبون مكثورون خمبوطون ب�سوط �لع�مة �لذين منهم �ل�سالطني وجنودهم كم� 
قدمن� �الإ�س�رة �إىل هذ�، و�إطب�ق �أهل �مل�سرق و�ملغرب على �لكت�بة هو ك�إطب�قهم 

)))  ُيَج�س�ش �لقرب: ُيْطَلى. )م).
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على رفع �لقبور وجت�سي�سه� وو�سع �لقب�ب عليه� وجعله� م�س�جد، فخ�لفو� م� تقدم 
ثبوًت� ال  عنه  �ل�سحيح  ثبت يف  مل�  و�سلم مع خم�لفتهم  و�آله  عليه  �هلل  عنه �سلى 
يخ�لفه فيه خم�لف، من �أن �لنبي - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم – ق�ل: »ال جتعلو� 
قربي م�سجًد�، ال جتعلو� قربي وثًن�، لعن �هلل �ليهود �تخذو� قبور �أنبي�ئهم م�س�جد«. 
وك�ن هذ� �لقول من �آخر م� ق�له يف مر�ش موته، كم� ثبت �أن �آخر م� ق�له �سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم »�الأمر ب�إخر�ج �ليهود من جزيرة �لعرب، و�لنهي عن �تخ�ذ قربه 
م�سجًد�، وتنفيذ جي�ش �أ�س�مة«. ثم ك�ن �لو�قع من �أمته بعد هذ� �لت�أكيد �أنهم بنو� 
على قربه �ل�سريف قبة، وم� ز�ل ملوك �الإ�سالم يب�لغون يف حت�سينه� وتزيينه� ورفع 
�ل�سالح، ثم  ب�أهل  يفعلون هذ�  �لقبور، وك�نو�  �لقب�ب، ورفعو�  �سمكه�، وو�سعو� 
تز�يد �ل�سر و�س�رو� يفعلون ذلك ملن له رئ��سة دنيوية، و�إن ك�ن من �أفجر �لفجرة، 

وقد يو�سي �مليت يف و�سيته بذلك.

و�أعجب من هذ� كله ت�سريح جم�عة من �أهل �لفقه ب�أنه ال ب�أ�ش بذلك 
و�سربو�  �لطلبة،  مد�ر�ش  هي  �لتي  م�سنف�تهم  ودونوه يف  ف��ساًل،  �مليت  ك�ن  �إذ� 
يردعهم  ومل  �حل�ئط،  به� خلف  ورمو�  به  من ج�ء  وجه  �الأدلة يف  من  ذكرن�ه  مب� 
دين وال وزعهم حي�ء، وق�بلو� مب� �أ�سلفن� بقولهم �أنه قد ��ستح�سن رفع هذه �لقب�ب 
وتزيني هذه �لقبور بع�ش �ل�سلف، فال كرثَّ �هلل يف �أهل �لعلم من �أمث�لكم، وال من 
�أمث�ل من ��ستح�سن خم�لفة �ل�سرع من �ل�سلف �لذين �سرمت تقّولون عليهم مب� مل 
يقولوه، ف�إنه �إذ� �سح م� تزعمونه من �أنه ��ستح�سن ذلك بع�ش �ل�سلف فال حجة يف 
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��ستح�س�ن من ��ستح�سن خم�لفة �ل�سرع ك�ئًن� من ك�ن، ف�إنه �أول مبتدع وخم�لف 
لل�سرع، وع��ٍش هلل ولر�سوله ولل�سريعة �ملطهرة.

   ولقد تزلزل بهذ� �ل�سبب �أقد�م كثري من �لعب�د عن �الإ�سالم، وذهب 
لو ك�نت  ف�إنه�  ر�جعون.  �إليه  و�إن�  ف�إن� هلل  �الأن�م،  �إمي�ن جم�هري من  �لذريعة  بهذه 
�لقبور على �ل�سفة �لتي �سرعه� �هلل وعلمه� �الأمة ر�سوُل �هلل؛ مل يحدث من هذه 
�العتق�د�ت �لف��سدة �سيء. وال ي�سك ع�قل �أن �أعظم م� �أدخل ف��سد �العتق�د يف 
�سدور كثري من �لعب�د هو هذ� �الأمر، مع �سكوت �لعلم�ء عن �لبي�ن �لذي �أمرهم 
�هلل به، وجم�ملتهم للع�مة، �إم� مع علمهم مب� يف هذ� �الأمر من �خلطر، �أو مع غلبة 
�لع�د�ت �لط�رئة عليهم مل� عندهم من �لعلم، حتى ذهب ذلك مب� يعلمونه وحمق 

بركته و�أبطل ثمرته.

ومم� �أحكيه لك: �أنه ك�ن يبلغني و�أن� يف �لطلب للعلم و�ال�ستغ�ل به، م� 
ي�سنعه �أهل �لقطر �لته�مي يف �الجتم�ع لزي�رة جم�عة من �ملعتقدين لديهم، وم� 
�س�ملً�،  �الإ�سالم  �إىل  �س�حبه  يعود  �لذي ال  �لنهيق  من  ذلك  عند  منهم  يحدث 
مع عدم �إنك�ر من بتلك �لدي�ر من �لعلم�ء، بل ك�ن �لكثري منهم يح�سرون تلك 
�ملج�مع وي�سهدون تلك �لزي�ر�ت، فتكون �ملنكر�ت وم� يحدث من �أنو�ع �ل�سرك 
مبر�أى منهم وم�سمع، فكتبت ر�س�لة �إىل �لعلم�ء من �أهل تلك �لدي�ر على يد رجل 
من �أهل �لعلم �لر�حلني �إىل هن�لك، فلم� ع�د �أخربين مب� ح�سل من �ال�ستنك�ر 
منهم مل� كتبته �إليهم وعدم �العتد�د به و�اللتف�ت �إليه، فق�سيت من ذلك �لعجب. 
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ثم مل� ويل �لق�س�ء ببع�ش �لبن�در �لته�مية بع�ش علم�ء �سنع�ء �الأك�بر، و�س�هد من 
هذه �ملنكر�ت م� حمله على �أن يحرر �إيّل �سوؤ�اًل ف�أجبته بر�س�لة مطولة �سميته�: 
�إىل  ن�سًخ� وير�سله�  �أن يكتب منه�  و�أمرته  �لتوحيد«،  �إخال�ش  �لن�سيد يف  »�لدر 
تلك  بل كتب كبري علم�ء  �سيًئ�،  يوؤثر ذلك  ففعل، ومل  �لدي�ر  تلك  �لق�س�ة يف 
�أي�م قالئل حتى نزل  �إال  �لدي�ر على ر�س�لتي من�ق�س�ت و�عرت��س�ت، فلم مت�ش 
بهم �ل�سيف، وهدم �هلل تلك �لطو�غيت، وذهب بتلك �العتق�د�ت �لف��سدة، فهي 
�الآن �س�فية عن تلك �الأمور �لتي ك�ن يتلوث به� �أهله�، فال يقدر �أحد منهم �أن 
ي�ستغيث بغري �هلل �سبح�نه، �أو ين�دي ميًت� من �الأمو�ت، �أو يجري ذكره على ل�س�نه، 
ولكنه مل يغ�سل �أدر�نهم ويذهب ب�لكدور�ت �لتي ك�نت ت�سوب �س�يف �إ�سالمهم 
�إال �ل�سيف، وهو �حلكم �لعدل، يف من ��ستحكمت عليه نزع�ت �ل�سيط�ن �لرجيم، 

ومل تردعه قو�رع �آي�ت �لرحمن �لرحيم.

ويلتحق ب�الأمرين �ملذكورين �أمر ث�لث، و�إن مل تكن مف�سدته كمف�سدتهم�، 
وال �سموله ك�سمولهم�، وهو م� �س�رت عليه هذه �لط�ئفة �ملدعوة ب�ملت�سوفة، فقد 
�أعلى  �أول هذ� �الأمر يطلق هذ� �ال�سم على من بلغ يف �لزهد و�لعب�دة �إىل  ك�ن 
مبلغ، وم�سى على هدي �ل�سريعة �ملطهرة، و�أعر�ش عن �لدني� و�سد عن زينته�، 
ومل يغرت ببهجته�، ثم حدث �أقو�م جعلو� هذ� �الأمر طريًق� �إىل �لدني�، ومدرًج� �إىل 
�لتالعب ب�أحك�م �ل�سرع، وم�سلًك� �إىل �أبو�ب �للهو و�خلالعة، ثم جعلو� لهم �سيًخ� 
يعلمهم كيفية �ل�سلوك، فمنهم من يكون مق�سده �س�حًل� وطريقته ح�سنة، فيلقن 
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�أتب�عه كلم�ت تب�عدهم من �لدني� وتقربهم من �الآخرة، وينقلهم من رتبة �إىل رتبة 
لل�سرع وخروج  غ�لب ذلك من خم�لفة  يخلو  ولكنه ال  يتع�رفوه�،  �أعر�ف  على 
عن كثري من �آد�به. و�خلري كل �خلري يف �لكت�ب و�ل�سنة، فم� خرج عن ذلك فال 
خري فيه، و�إن ج�ءن� �أزهد �لن��ش يف �لدني� و�أرغبهم يف �الآخرة، و�أتق�هم هلل تع�ىل 
و�أخ�س�هم له يف �لظ�هر، ف�إنه ال زهد ملن مل مي�ش على �لهدى �لنبوي، وال تقوى 
وال خ�سية ملن مل ي�سلك �ل�سر�ط �مل�ستقيم، ف�إن �الأمور ال تكون ط�ع�ت ب�لتعب 
�إمن� تكون ط�ع�ت خ�ل�سة حم�سة  بل  �لوجوه،  �أبلغ  و�إيق�عه� على  و�لن�سب  فيه� 

مب�ركة ن�فعة ملو�فقة �ل�سرع، و�مل�سي على �لطريقة �ملحمدية.

مب�  و�آله و�سلم -  �لنبي - �سلى �هلل عليه  ب�خلو�رج فقد و�سفهم   و�عترب 
�إىل  عب�دتن� وال جم�هدتن�  تبلغ  �لتي ال  و�ملج�هد�ت  �لعب�د�ت  تلك  و�سف من 
�سيء منه�، وال تعترب ب�لن�سبة �إليه�، ومع هذ� فق�ل: »�إنه� ال جت�وز تر�قيهم«. وق�ل: 
»�إنهم ميرقون من �لدين كم� ميرق �ل�سهم من �لرمية«. وق�ل: »�إنهم كالب �لن�ر«، 
نقمة  �لنه�ر  و�سي�مهم  �لليل  وقي�مهم  وعب�د�تهم  جم�هد�تهم  ك�نت  كيف  ف�نظر 
�خل�س�ر  من  به  �أ�سيبو�  م�  �إال  قط  بنفع  عليهم  تعد  لهم، مل  وحمنة  وبلية  عليهم 
و�لنك�ل و�لوب�ل، فك�نت تلك �لط�ع�ت �ل�سورية من �سالة و�سي�م وتهجد وقي�م 

هي نف�ش �ملع��سي �ملوجبة للن�ر. 

لعب�ده  �سرعه  �لذي  �لوجه  غري  على  �هلل  يطيع  �أن  ر�م  من  كل  وهكذ� 
به على غري م�  �أط�عو� �هلل  م�  ب�خلو�رج بج�مع وقوع  رمب� يلحق  ف�إنه  و�رت�س�ه لهم 
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�سرعه لهم يف كت�به وعلى ل�س�ن ر�سوله، و�إين �أخ�سى �أن يكون من هذ� �لقبيل 
�لتنفري  ظ�هره�  �لتي  و�الأفع�ل  �الأقو�ل  تلك  من  �ملت�سوفة  من  كثري  من  يقع  م� 
عن �لدني� و�لبعد عن �أهله� و�لفر�ر عن زينته�، مع تلك �لوظ�ئف �لتي يالزمونه� 
�أخرى،  ت�رة  و�لهدوء  ت�رة  و�ل�سر�خ  و�لت�أ�سف  و�لتلهب  و�النك�س�ر  �لتخ�سع  من 
و�لري��س�ت و�ملج�هد�ت ومالزمة �أذك�ر يذكرون به� مل ترد يف �ل�سرع على �سف�ت 
مل ي�أذن �هلل به�، مع مالزمة تلك �لثي�ب �خل�سنة �لدرنة، و�لقعود يف تلك �مل�س�طب 
�لقذرة، وم� ين�سم �إىل ذلك من ذلك �لهي�م و�ل�سطح و�الأحو�ل �لتي لو ك�ن فيه� 
خري لك�نت لر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم -و�أ�سح�به �لذين هم خري 

�لقرون.

من  وغ�سله�  نف�سه  تهذيب  يف  بلغ  قد  من  �لط�ئفة  هذه  �أن يف  �أنكر  وال 
�لطو�غيت �لب�طنة و�الأ�سن�م �مل�ستورة عن �لن��ش ك�حل�سد و�لكرب و�لعجب و�لري�ء 
وحمبة �لثن�ء و�ل�سرف و�مل�ل و�جل�ه مبلًغ� عظيًم�، و�رتقى مرتًق� ج�سيًم�، ولكني 
�أن يتد�وى بغري �لكت�ب و�ل�سنة، و�أن يتطبب بغري �لطب �لذي �خت�ره  �أكره له 
قذر،  كل  يغ�سل  م�  �مل�سطفوية،  و�لزو�جر  �لقر�آنية،  �لقو�رع  يف  ف�إن  لعب�ده،  �هلل 
ويدح�ش كل درن، ويدمغ كل �سهبة، ويدفع كل ع�ر�ش من عو�ر�ش �ل�سوء. ف�أن� 
�أحب لكل عليل يف �لدين �أن يتد�وى بهذ� �لدو�ء، فيعكف على تالوة كت�ب 
ويدمي  مع�سالته،  عن  �س�ئاًل  م�سكالته،  عن  ب�حًث�  ملع�نيه،  متفهًم�  له  متدبًر�  �هلل 
�لنظر يف كتب �ل�سنة �ملعتربة عند �أهل �الإ�سالم ك�الأمه�ت �ل�ست وم� يلحق به�، 
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وي�ستكرث من مط�لعة �ل�سرية �لنبوية، ويتدبر م� ك�ن يفعله ر�سول �هلل - �سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم - يف ليله ونه�ره، ويتفكر يف �أخالقه و�سم�ئله، وهديه و�سمته، وم� 
ك�ن عليه �أ�سح�به، وكيف ك�ن هديهم يف عب�د�تهم ومع�مالتهم. ف�إنه �إذ� تد�وى 
بهذ� �لدو�ء والحظته �لعن�ية �لرب�نية، وجذبته �لهد�ية �الإلهية، ف�ز بكل خري مع 
م� له من �الأجر �لكثري، و�لثو�ب �لكبري، يف مب��سرة هذه �الأ�سب�ب، و�إذ� ح�ل بينه 
وبني �النتف�ع بهذه �الأمور ح�ئل، ومنعه من �لظفر مب� يرتتب عليه� م�نع، فقد ن�ل 
بتلك �الأ�سب�ب �لتي ب��سره� �أجًر� عظيًم�، الأنه طلب �خلري من معدنه، ور�م نيل 
�لر�سد من موطنه، فك�ن له يف تلك �الأ�سغ�ل من �الأجر م� لطلبة علم �ل�سرع، الأنه 

قد جهد نف�سه يف �الأ�سب�ب، ومل يفتح له �لب�ب.

ف�نظر كم بني هذين �الأمرين من �مل�س�فة �لطويلة، ف�إن ط�لب �لر�سد بغري 
يكون  �أن  من  مطلوبه  �إىل  �لو�سول  بعد  نف�سه  على  ي�أمن  ال  �ل�سرعية  �الأ�سب�ب 
�سنعه ك�سنع �خلو�رج يف خ�سر�نهم مب� ظنوه ربًح�، ووقوعهم يف �لظلمة وقد ك�نو� 
عب�ده  �إليه�  �هلل  �أر�سد  �لتي  �لطريقة  خ�لفو�  الأنهم  �سبًح�،  يالقون  �أنهم  يظنون 
و�أمرهم ب�سلوكه�. و�إذ� ك�ن هذ� �الأمر جموًز� يف طلبة �خلري من غري طريق �ل�سرع 
ك�سلح�ء �ل�سوفية �لذين ال رغبة لهم يف غري تهذيب �أخالقهم على وجه يوجب 
�إليه، وتته�لك �لطب�ئع �لب�سرية عليه، فم� ظنك مبن  زهدهم فيم� ترغب �لنفو�ش 
وثي�بهم  �لق�سفة  و�أبد�نهم  مبرقع�تهم  يدورون  �لذين  �لفال�سفة  مت�سوفة  من  ك�ن 
�خل�سنة ووجوههم �مل�سفرة حول م� يقوله �لفال�سفة من تلك �ملق�الت �لتي هي 
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�سد �ل�سرع وخالف له، وينهقون عند �إدر�ك �سيء من تلك �ملع�رف �ل�سيط�نية 
نهيًق� منكًر� وي�سمون ذلك ح�اًل، وهو عند �لتحقيق ح�ٌل ح�ئل عن طريق �لدين، 
وخي�ٌل م�ئل عن �سبيل �ملوؤمنني، وللرد على هوؤالء جمعت �لر�س�لة �لتي �سميته� 
�ل�سو�رم �حلد�د هي من �ملجموع�ت �لتي جمعته� يف �أي�م �حلد�ثة و�أو�ئل �ل�سب�ب.

 وبعد هذ� كله فل�ست �أجهل �أن يف رج�ل هذه �لط�ئفة �مل�سم�ة ب�ل�سوفية 
من جمع �هلل له بني �ملالزمة لهذه �ل�سريعة �ملطهرة و�مل�سي على �لطريقة �ملحمدية 
�لكرب  كدور�ت  من  ب�طنه  ت�سفية  من  �س�ر  قد  كونه  مع  �الإ�سالمي،  و�ل�سر�ط 
�سو�ه،  عنه  ويعجز  غريه،  عنه  يتق��سر  مبحل  ونحوه�  و�لري�ء  و�حل�سد  و�لعجب 
ولكني يف هذ� �مل�سنف ب�سبب �الإر�س�د �إىل �لعمل ب�لكت�ب و�ل�سنة، و�لتنفري عم� 
عد�هم� ك�ئًن� م� ك�ن. فل�ست �أحب ملن �أر�د �لقرب �إىل �هلل و�لفوز مب� لديه و�لظفر 
مب� عنده �أن يت�سبب �إىل ذلك ب�سبب خ�رج عنهم� من ري��سة �أو جم�هدة �أو خلوة 
�أو مر�قبة، �أو ي�أخذ عن �سيخ من �سيوخ �لطريقة �ل�سوفية �سيًئ� من �ال�سطالح�ت 
�لعلم�ء  �إىل �هلل عندهم، بل يطلب علم �لكت�ب و�ل�سنة وي�أخذهم� عن  �ملو�سلة 
�إليه،  يو�سل  وم�  �لر�أي  لعلم  �ملتجنبني  لهم� على غريهم�  �ملوؤثرين  لهم�  �ملتقنني 
�لنبوة،  �إذ� فعل ذلك �سلك م�سلك  ف�إنه  �لتقليد وم� يحمل عليه،  �لن�فرين عن 
وظفر بهدي �ل�سح�بة، و�سلم من �لبدع ك�ئنة م� ك�نت، فعند ذلك يحمد م�سر�ه، 

وي�سكر م�سع�ه، ويفوز بخري �أواله و�أخر�ه.
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